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  مقدمة

  

  
إن التربية على السلوك المدني ,بد و أن تجد امتدادھا الطبيعي و العلمي في الع(قات و الفضاءات التربوية، سواء داخل "

 حيا الفصول الدراسية أو في المحيط المباشر للمؤسسات التعليمية، حيث يتعين أن تشكل الحياة المدرسية و الجامعية مثا,

للسلوك المواطن المسؤول، و نموذجا ,حترام النظام و القانون، و تجسيدا للممارسة الديمقراطية و فضاء لتنمية ا�نشطة 

  ".الثقافية و الرياضية و ا�بداعية

 23بتاريخ " المدنيالمدرسة و السلوك "مقتبس من نص الرسالة الملكية السامية الموجھة إلى المشاركين في الندوة الوطنية في موضوع ( 

 ).2007ماي  24و 
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  أھداف الدليل.1
  

يل ا�ھداف التي ,جتماعية و التي أوكل إليھا المجتمع وظيفة تحواتعتبر المدرسة من أھم وسائط التنشئة 
و من ھنا تبرز أھمية . ددھا وفق فلسفة تربوية توافقية إلى سلوك يؤمن النمو المتكامل و السليم للتلميذح

البيئة المدرسية التي من شأنھا دفع المؤسسة إلى تحقيق ا�ھداف المجتمعية إذا كانت بيئة سليمة تضمن 
نھا أن تعرقل السير السليم للمؤسسة إذا كانت من شأ ،على عكس ذلك ،أمن ا�شخاص و الممتلكات، أو

  .تتسم بالعنف و عدم ا,حترام

إن العنف ھو نقيض للتربية في واقع ا�مر �نه يھدر كرامة ا�نسان و يقوم على تھميش اAخر و 
  .تصغيره و النقص من قيمته و بالتالي يخلق عند ا�نسان إحساس بعدم الثقة في النفس و في اAخر

العنف ويشوه البيئة  ، فإنه يكرستجاه الت(ميذ  لذي يستخدم ا,ستھجان والتبخيس والكلمات النابيةالمعلم ا
الت(ميذ تكون بمنزلة  إزاء وإحباطوإكراه  من عنف ا�ساليبھذه  المدرسةو عندما تتبع  .متعلمالنفسية لل

     . المجا,ت مؤسسة لتدمير ا,جيال واخفاقھم في كل
 

والتعليم العالي رة العنف في الوسط المدرسي بكل أشكاله، أعدت وزارة التربية الوطنية للتصدي إلى ظاھ
إستراتيجية وطنية تتكون من ست محاور أساسية ) قطاع التعليم المدرسي(وتكوين ا�طر والبحث العلمي 

  .سنعرضھا بالتفصيل في ھذا الدليل
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  :إلى ما يليف الدليل اھدي

  

شكاله و أسبابه مع ا�شارة إلى معطيات إحصائية في التعريف بظاھرة العنف و أ -1

 الموضوع كلما أمكن ذلك؛

 التعريف با�ستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف في ا�وساط المدرسية؛ -2

أن يسلكھا في حالة حدوث عنف التعليمية المؤسسة مدير اقتراح خطوات إجرائية من شان  -3

 ؛في المدرسة

تساعد مدير المؤسسة التعليمية في وضع برنامج عمل تقديم توجھات عامة من شأنھا أن  -4

 .ظاھرة العنف في الوسط المدرسيلللتصدي 
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 تعريفه وأسبابه و عواقبه: العنف المدرسي .2
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 تحديد المفھوم  .1
  
  

 :تعريف مصطلح العنف 

وھي عبارة عن تھديد , العدوانية أشكالظاھرة وشكل من المختصر، حسب التعريف يعتبر العنف، 

  .باستعمال القوة بشكل غير قانوني وغير مبرر

  .جسدية او نفسية لشخص أو لمجموعة بأضراروالعنف سلوك يتم من خ(له ممارسة القوة والتسبب 

  ".ضحية"و" معتدٍ "لوك عنيف ھنالك وفي كل س

يمكن الحديث عن العنف الطبيعي النابع في ا,ساس من النزعة العدائية في ا,نسان او العنف الناجم عن 

دة او تلك الناجمة عن الحالة النفسية للمعتدي او العنف الناجم عن مزايا  Oرد فعل ,حداث خارجية مھد

  .الضحية

او العنف المبدئي الذي يھدف , او تفريغ احاسيس) العنف كوسيلة(اية يتم استعمال العنف لتحقيق غ

  .احداث تغيير اجتماعي او العنف لتحقيق اھداف شخصية

والمسماه , إذ ان العدوانية ھي ميزة غير مقتصرة في الشخصية, من المھم التمييز بين العدوانية و العنف

اي , "سلوك عنيف"وعندما تظھر تسمى . ھر ايضاوالتي تظھر في بعض ا,حيان وقد , تظ" الغريزة"بـ 

  .بالمقابل فان العنف ھو سلوك يشمل دائما العدوانية, ان العدوانية ھي احساس , يأخذ دائما طابعا عنيفا

   

للوعي لدى أفراد معينين أو «عندما يكون ثمة فقدان  يحدثفإن العنف » قاموس علم ا,جتماع«أما في 
في حين يرى بول . »ال(عق(ني وبھذه الصفة يمكن وصفه بالسلوك. يةفي جماعات ناقصة المجتمع

أن العنف ھو اللجوء غير المشروع إلى القوة، سواء  1في قاموسه التربوي (Paul Foulquié)  فولكي
فقد ركز على    2(André Lalande)أما أندري ,,ند .»للدفاع عن حقوق الفرد، أو عن حقوق الغير

وھذا ما يدخل في » فعل أو عن كلمة عنيفة« عبارة عن فھوفي أحد جزئياته الھامة،  تحديد مفھوم العنف
فأول سلوك عنيف ھو الذي يبتدئ بالك(م ثم ينتھي  (violence symbolique) نطاق العنف الرمزي

وھكذا فتحديدات العنف تعددت واختلفت، إ, أن الجميع يقرS على أنه سلوك , عق(ني، مؤذي، . بالفعل
  …غير متسامح

  
تستحق الحياة وا,حترام  كقيمة ، لنحن العنف سلوك إيذائي قوامه إنكار اAخرين كقيمة مماثلة لTنا أوإن 

أو تحويله إلى تابع أو بنفيه خارج الساحة أو  من قيمته إما بالحط ، ومرتكزة على استبعاد اAخر ،
راف باAخرويصاحبه ا�يذاء باليد أو باللسان أي إذا فالعنف يتضمن عدم ا,عت. بتصفيته معنويا أو جسديا

 .)اAخر  تجاھل –التھميش  –الكراھية ( وھو يتضمن ث(ث عناصر  بالفعل بالكلمة ،
                                                           

1
 « Dictionnaire de la langue pédagogique », Edi. Quadrige, 1997 

2
 « Vocabulaire technique et critique de la philosophie » revue et augmentée en 2006 (Puf) 
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  ؟ عنفللمنظمة الصحة العالمية تعريف  

 

 

 

 

  

 

  ؟العنف ضد ا%طفال  عنا ذما

  

  

  

الجسدية والعقلية والنفسية    وصحته وس(متهفعل أو ا,متناع عن فعل  يعرض حياة الطفل  كلھو 
 .وكافة ا,عتداءات الجنسية ،وا�ھمال ، وا�يذاء  ، للخطر  كالقتل أو الشروع في القتل

 " وقد عرفت لجنة الخبراء ا,ستشارية للمنظمات غير الحكومية الدولية العنف ضد ا�طفال العنف بأنه
ي ضد ا�طفال من خ(ل سوء المعاملة او والجنس" النفسي ا,جتماعي " النفسي  " "الجسدي"العنف  

ا,ستغ(ل كأفعال متعمدة أو غير متعمدة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لوضع الطفل عرضة للمخاطر أو 
  .بكرامته وجسده وبنفسيته أو مركزه ا,جتماعي أو نموه الطبيعي المس

  

، سواء بالتھديد أو ا,ستعمال المادي ) المادية ( مد للقوة الفيزيائية عتا,ستعمال الم  "
الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع ، بحيث يؤدي إلى 

  ".موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمانحدوث إصابة أو 

 )2005 -3ص  –التقرير الدولي حول العنف والصحة  (
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  :العنف في الوسط المدرسي  .2

 

 

  
 .المدرسي ظاھرة العنف كبير في وقتنا الحاضر اھتمامتحظى بلتي شيوعا و ا ا�كثر من الظواھر 

وقد نشأت ھذه المشكلة نتيجة تراكمات الماضي كما . المدارسكونھا  ظاھرة تعرفھا ,بد من ا�شارة إلي 
 .والمؤسسات أن لھا ع(قة بأسلوب الحياة والمعيشة ا,جتماعية في ا�سرة والسوق

  

 ؟وفي ضواحيھا المؤسسات التعليمية  داخلرس ما ھي أسباب العنف الذي يما .3

 
ا�وضاع   ان .فإن حدته ارتفعت وأصبحت بادية للعيان  إذا كان العنف المدرسي ليس وليد الساعة طبعاً،

تدعو إلى القلق، وھي ظاھرة تكاد تمس أغلب ھذه المؤسسات؛ اصبحت ا�منية بمؤسساتنا التعليمية 
  : ا�ساسي عدة عوامل، نسرد منھا وترجع إلى 

  
 أ ـ عوامل ذات صلة بالظروف ا,جتماعية 

مؤسسات التعليمية الموجودة في مناطق معزولة وكذا في في التسجل ظواھر العنف المدرسي بحدة 
التي تدفع التلميذ لممارسة فعل العنف  عواملالتظل الظروف ا,جتماعية من أھم  إذ. ا�حياء الھامشية

في ظل مستوى ا�سرة ا,قتصادي المتدني، وانتشار أمية اAباء  انه لكذ. داخل المؤسسات التعليمية
الت(ميذ عرضة يصبح  …وا�مھات، وظروف الحرمان ا,جتماعي والقھر النفسي وا�حباط

غير متوافقين شخصياً واجتماعياً ونفسياً مع محيطھم  كما تؤدي بھم إلى أن يصبحوا,ضطرابات ذاتية 
عوامل التوتر، كما تكثر في شخصيتھم ردود الفعل غير المعقلنة، ويكون ردھم الخارجي؛ فتتعزز لديھم 

 . فعلھم عنيفاً في حالة ما إذا أحسوا با�ذ,ل أو المھانة أو ا,حتقار من أي شخص كان



 

9 

وھنا يجب التركيز على دور التنشئة ا,جتماعية وما تلعبه من أدوار ط(ئعية في ميدان التربية والتكوين، 
كائن اجتماعي، أي  إلى تعمل التنشئة ا,جتماعية على تحويل الفرد ككائن بيولوجي إلى شخص  فعندما

فإنھا، في الوقت نفسه، تنقل ثقافة جيل إلى الجيل الذي يليه، وذلك عن طريق ا�سرة والمدرسة 
مع عن فالتنشئة ا,جتماعية من أھم الوسائل التي يحافظ بھا المجت. والمؤسسات ا,جتماعية ا�خرى

خصائصه وعلى استمرار ھذه الخصائص عبر ا�جيال، وھذه التنشئة ھي التي تحمي التلميذ من 
الميو,ت غير السوية والتي قد تتبدى في ممارسة فعل العنف الذي يتسبب، بالدرجة ا�ولى، في أذى 

 . النفس أو,ً وأذى اAخرين ثانياً 
ليست وقفاً على المدرسة وحدھا، وبأن ا�سرة ھي «ومن ھذا المنطلق، وجب التأكيد على أن التربية

المؤسسة التربوية ا�ولى إلى حد بعيد في تنشئة ا�طفال وإعدادھم للتمدرس الناجح، كما تؤثر في 
الجدل قائما بين مؤسساتنا التعليمية وباقي  اھذفھل ما يزال (). …»سيرورتھم الدراسية والمھنية بعد ذلك

 ؟ )…ا�سرة على الخصوص(رىالمؤسسات ا,جتماعية ا�خ
وعلى الرغم من أھمية التنشئة ا,جتماعية ودورھا الفاعل في تغيير ميو,ت التلميذ غير السوية، فإن 

التباين حول إمكانات التنشئة ا,جتماعية وحدودھا , زال إشكا,ً فلسفياً قائماً، تعبر عنه بوضوح جملة 
بمقدور التنشئة ا,جتماعية أن تحقق الھدف المطلوب، بصورة ھل : من ا�سئلة ا�شكالية العامة من قبيل

كافية، في أوساط أسرية متفككة، فقيرة ومقھورة ؟ و ھل يمكن الحديث عن تنشئة اجتماعية في ظل 
غياب أولياء ا�مور عن تتبع المسار الدراسي �بنائھم؟ وبعبارة مختصرة، ھل للتنشئة ا,جتماعية ذلك 

انفصال الوالدين، مرض (حالة تلميذ عنيف يعاني من مشك(ت أسرية عميقة المفعول القوي حتى في
  ؟ )الخ…أفراد ا�سرة

 
 ب ـ عوامل نفسية 

من الخطأ القول إن ھذا التلميذ أو ذاك مطبوع بمواصفات جينينة تحمله على ممارسة العنف دون سواه، 
، فما قد يصدر عن التلميذ من جينات التي يحملھا ھي التي تتحكم في وظائف الجھاز العصبيالوأن 

سلوك عنيف له أكثر من ع(قة تأثر وتأثير بالمحيط الخارجي، وبتفاعل كبير مع البيئة الجغرافية 
ذلك أن المؤسسة التعليمية تشكل نسقاً منفتحاً على المحيط . وا,جتماعية التي يعيش التلميذ في كنفھا

ومن تم فإن عوائق التربية المفترضة في …وبيئية اجتماعية واقتصادية:الخارجي أي على أنساق أخرى
 . المؤسسة التعليمية تتفاعل مع العوامل الخارجية بالنسبة للمؤسسة التعليمية في كثير من ا�حيان

ھذه المقاربة النسقية للعوائق النفسية ا,جتماعية المفترضة في المؤسسة التعليمية، من اAن إلى توقع تقود 
عوائق، وتبعاً لذلك تؤدي إلى تبدد مظاھر البساطة والبداھة في رؤية ھذا الموضوع تعقد وتشابك ھذه ال

 … ومقاربته
فا�شخاص، حسب العديد من الباحثين، يختلفون من حيث استعداداتھم للتأثر بتجاربھم، لكن يظل التفاعل 

. لحا,ت المرضيةبين تراثھم الجيني والوسط المعيشي ھو المحدد لطبيعة شخصيتھم، طبعاً باستثناء ا
, تفسر سلوك ال(عنف، رغم  أنھا  فالجينات , تخلق أشخاصاً لھم استعداد للعنف أو سلوك عدواني، كما

كما يجمع العديد من . تأثيرھا على مستوى إمكانيات سلوكنا لكنھا , تحدد نوعية استعمال ھذه ا�مكانيات
فالكل قد يمارس فعل . مظاھر ومتنوع ا�سبابالعلماء، كذلك، على أن العنف موجود ولكنه مختلف ال

العنف بدرجة أو بأخرى في يوم من ا�يام، فإذا كانت درجة العنف في الحدود المعقولة كان ا�نسان 
سوياً يتمتع بالصحة النفسية، وأمكنه أن يسيطر بعقله على انفعا,ته، وإذا كانت درجة العنف كبيرة عانى 

 … صيةالفرد من اضطرابات نفسية وشخ
ھناك حاجة ملحة للمربين وأولياء ا�مور، ومن يتعاملون مع ھؤ,ء المراھقين إلى التعرف على 
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بحيث يمكنھم التعامل معھم بوعي، …خصائص شخصية المراھقين وما يرافقھا من انفعا,ت مختلفة
لى ھذا ا�ساس، و ع… ومساعدتھم لتجاوز مشك(تھم النفسية، وانفعا,تھم الطارئة وردود فعلھم المختلفة

فإن الھدف ا�ساس من التعرض لقضية العنف المدرسي لدى المراھق، ھو إثارة ا,نتباه لھذه الظاھرة 
  .مؤسسات التعليميةالالتي لم تعد مجرد حديث عابر نسمعه في الشارع وكفى، بل وصلت عدواھا إلى 

لجرح وإساءة اAداب، والعنف وقد تمظھرت أشكال ممارسة ھذا العنف المادي من خ(ل فعل الضرب وا
). …التحرشات المختلفة، استفحال ظاھرة الك(م النابي، تنامي السلوكات غير المتسامحة (…الرمزي

كل ھذا وغيره ھو الذي وجب التنبيه إليه، والتحذير من مغبته، وبالتالي قرع ناقوس الخطر على المنحى 
 … تعليميةمؤسسات الالال(تربوي الذي غدت تعرفه الكثير من 

  
 ج ـ عوامل تربوية 

, يزال عدد كبير من الناس يعتقد أن النظام التربوي كفيل بتغيير شكل أي مجتمع وتطويره، ولكن 
وھذا . الحقيقة ھي أن مھمته في مجتمع يسوده الفقر والكبت وثقافة ا�قصاء ھي حمايته وا�بقاء عليه

التربوي الذي غدا حق(ً مكروراً للتجارب الفاشلة نظراً ا�مر يبدو جلياً في إخفاق معظم تجارب نظامنا 
 . لما يسود ھذه ا�نظمة التربوية المفروضة من ارتجالية وفرض , يحتمل إ, التنفيذ على ع(ته

و لقد كان السبب الرئيسي في ھذا ا�خفاق أن إنسان ھذه المجتمعات لم يؤخذ بعين ا,عتبار، كعنصر 
في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات العلمية والتجارب المجتمعية . تنميةأساسي ومحوري في أي خطة 

أن التنمية مھما كان ميدانھا تمس تغيير ا�نسان ونظرته إلى ا�مور في المقام ا�ول، مما يوجب وضع «
ا�مور في إطارھا البشري الصحيح، وأخذ خصائص الفئة السكانية التي يراد تطويره نمط حياتھا بعين 

 (). »تبار، و, بد بالتالي من دراسة ھذه الخصائص ومعرفة بنيتھا و ديناميتھاا,ع
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الحديثة، لما له من آثار  إن العنف التربوي من المواضيع المھمة التي شغلت الباحثين والعلماء في التربية

ل، وتشويه الشخصية عند ا:طفا ، حيث يعمل على ھدما4نسانوخيمة على تكوين وتكامل شخصية 
  , .ويساھم في تعطيل طاقات العقل والتفكير لديھم

 
  

 مسؤولية تحويل أھدافه تعتبر المدرسة إحدى وسائط التنشئة ا,جتماعية والتي أوكل إليھا المجتمع
 للت(ميذ فلسفة تربوية متفق عليھا إلي عادات سلوكية تؤمن النمو المتكامل والسليم وفق
 . وا�عدادجانب عمليات التوافق والتكيف  إلي
  وتصغيره العنف ھو نقيض للتربية فھو يھدر الكرامة ا�نسانية ، �نه يقوم علي تھميش اAخر إن

 الثقة وتدني مستوى الذات والحط من قيمته ا�نسانية التي كرمھا Y ، وبالتالي يولد إحساسا بعدم
  وتكوين مفھوم سلبي تجاه الذات واAخرين

وھو حرية التعبير عن الذات  حقوقه , يتماشى مع أبسط لت(ميذ و ا�طفالاوالعنف الذي يمارس تجاه 
 التربية �ن العنف يقمع ھذا الحق تحت شعار

ھو دليل وجود  المدرسة وتجاه مرافق المدرسينتجاه اقرانه وتجاه  التلميذوالعنف الذي يمارس من قبل 
 . بشكل عاماو النظام التربوي  المدرسةتلك  في ولدى التربوي كذلك والنظام المدرسي التلميذمشكله لدى 
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 ما ھي أشكال العنف المدرسي ؟ .4

 
  المدرسي عدة مظاھر وأشكال منھا للعنف

 . والشتم بالضرب او التخويف او التحقير او السب : أخرتلميذ إلى تلميذ من 

 والكتب بالتكسير والتمزيق ل(ثاث : ةالمدرسي التجھيزات على تلميذ  من

 والشتم بالتھديد والوعيد : المعلم أو ا�دارة المدرسية ىعليذ تلممن 

التفرقه في المعامله او  او ا,ضطھاد الجماعي او ا,ستھزاء او بالعقاب : التلميذ من المعلم أو المدير على
 الدائم التھميش او التھجم او اشعار الطالب بالفشل

 . وحرمانه حقه بالتعبير عن رأية

    

 
  

 أنھمصرحوا  )ا�ناثمن  %84من الذكور و  %90 (المستوجبين ا�طفالمن  87%
  . تعرضوا للضرب في المدرسة

كانوا عرضة للضرب  بأنھم أكدوا) ذكور%56.4و  إناث %50.4( من المستوجبين 52%
 ..tuyaux)(بالمسطرات، العصي و خراطيم الماء 

 .ھذا النوع من العقاب اتجاه الت(ميذ و التلميذات أكدوامن المدرسين  54%

 

في المدرسة ا,بتدائية  ا�طفالالعنف اتجاه "نتائج الدراسة التي قامت بھا منظمة اليونيسف حول  (

  )."2005بالمغرب سنة 
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  الناجمة عن العنف في تربية ا�طفال؟ ما ھي اAثار .5

 

  السلوكي أو, المجال النفسي

 أخر أو في  تلميذأو على    العنف فلكل فعل رد فعل ويكون ذلك إما بالعنف على مصدر العنف نفسه -
  .ةالمدرسيو المعدات تحطيم ا�ثاث  في 

 الكذب  -

 و ا�كتئابالمخاوف  -

 زائد العصبية والتوتر ال -

 .تشتت ا,نتباه وعدم القدرة على التركيز  -

 اللجوء إلي الحيل ال(شعورية ،مثل التمارض  -

  ثانيا المجال التعليمي

  تدني مستوى التحصيل الدراسي  �
  من المدرسة والنفور الھروب   �
 التأخر عن المدرسة  �
 التسرب الدراسي   �
 التعليمية  له ع(قة بالعملية نكراھية المدرسة والمعلمين وكل م �
  .الجو المدرسي يؤدى إلى اضطرابمما عمل الجماعات وا:نشطة المدرسية  إفساد  �

  

في إطار الدراسة التي قامت بھا منظمة اليونيسف والتي قدمنا البعض من نتائجھا سابقا، سؤلوا تHميد 
  :وكان الجواب كالتالي ‘‘ مؤسسة خالية من العنف ‘‘ عينة البحث عن شروط 
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  %النسبة المئوية   ا2قتراح  الرتبة

  %33  التلميذ و مساعدته إلىا,ستماع   1

  %25  تعليم حقوق الطفل  2

3  
خلق لجان لمحاربة العنف مكونة من الت(ميذ و المدرسين و 

  ا�باء
23%  

  %19  وضع مساطر صارمة  4

  )."2005في المدرسة ا,بتدائية بالمغرب سنة  الا�طفالعنف اتجاه "الدراسة التي قامت بھا منظمة اليونيسف حول  :المصدر(

  

 
 

 إعدادشروط  ما ھي
مدرسة بدون عنف 

رأيك ؟ حسب  
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 والقانوني يا4طار المؤسسات. 3
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تمت المصادقة على عدد من ا,تفاقيات الدولية والتي ترجمت إلى قوانين وطنية لضمان حقوق الطفل 

  :نذكر من بين ھده ا,تفاقيات والنصوص القانونية ما يلي . ھدفھا حماية الطفل
  
اتفاقية حقوق الطفل.1  
 

نظرا ,حتياج بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بھم،  دول ا�عضاء ، أقّر زعماء ال1989في عام 
  . إلى رعاية خاصة وحماية , يحتاجھا الكبار ھده الشريحة من المجتمع 

التي صادقت عليھا  عضاءا�لزم الدول تالذي  ىا�ول ةالدولي ةالقانوني القاعدةتعتبر اتفاقية حقوق الطفل 
الثقافية وا,جتماعية وبدمج السلسلة الكاملة لحقوق ا�نسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، ] دولة 193[

  .إلى حقوق الطفل وا,قتصادية،

تتمثل مھمة اليونيسف في حماية حقوق ا�طفال ومناصرتھا لمساعدتھم في تلبية احتياجاتھم ا�ساسية 
  . المتاحة لھم لبلوغ الحد ا�قصى من طاقاتھم وقدراتھموتوسيع الفرص 

توّضح حقوق ا�نسان ا�ساسية التي يجب أن يتمتع بھا ا�طفال في أي مكان  ةماد 54وتتضمن ا,تفاقية 
  : ودون تمييز، وھذه الحقوق ھي -

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :  الحمايةالطفل في حق        

  

  

  

 
 

 حق الطفل في البقاء

حق الطفل في الحياة 
 الثقافية وا,جتماعية

حق الطفل في 
الحماية من التأثيرات 

 المضرة

في  طفلحق ال
الحماية من وسوء 
 المعاملة وا,ستغ(ل

حق الطفل في 
المشاركة الكاملة في 

 ا�سرة

التطور  حق الطفل في
 والنمو

يتضمن حماية ا�طفال من المخاطر التي تعترض سبيل رفاھھم   « 
واحي العقلية والبدنية والعاطفية، بما في دلك المخاطر ورعايتھم من الن

الناتجة عن ا�وضاع الطارئة، والنزاع مع القانون، والعنف، وا�ساءة، 
 » .وا�ستغ(ل، وا�ھمال، والتمييز

ـــــف        ـــــة خاصة/اليونيس ـــــي العالم/طبع ـــــال ف   15، ص2009وضـــــع ا�طف
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؟ أية عقوبات:  المغربي في مجال حماية حقوق الطفلالقانون الجنائي   
 

ية المخالفاتالطفل ضح  
مغادرة ا�سرة:  482إلى  479الفصول من   
المغادرة والتحريض على المغادرة:  467إلى  465الفصول من   
اختطاف وانحراف القاصرين:  476إلى  471الفصول من   
استغ(ل ا�طفال في التسول:  330إلى  326الفصول من   
تعرض وإھمال ا�طفال القاصرين:  464إلى  459الفصول من   
الحت على المغا,ة :  498إلى  497الفصول من   
سوء المعاملة وحرمان ا�طفال:  411إلى  408الفصول من   
خ(عة ا�طفال:  2-503الفصول من   
ا�عمال الشاقة:  2-467الفصول من   
بيع وشراء ا�طفال:  1-467الفصول من   
ا,غتصاب ومحاولة ا,عتداء:  486إلى  44الفصول من   

 
الجنائية للعنف ضد ا%طفالالعقوبات   

 
الضرب والجرح والعنف والحرمان:  408الفصل   

سنوات سجنا 3من سنة إلى : يوم  20العجز ا�قل من   
سنتين إلى خمس سنوات سجنا: يوم  20العجز ا�كثر من   
سنة سجنا 20إلى  10من : العاھة المستديمة   

سنة سجنا 30إلى  20من : دون قصد بالموت   
السجن مدى الحياة: قصد والمترتب عن الضرب والجرح  وندالموت ب  

ا�عدام: الموت عن قصد   
 العنف الجنسي 

سنة أما في حالة وجود سلطة على القاصر فإن  20إلى  10ا,غتصاب من :  485والفصل  486الفصل 

سنة سجنا 30و 20العقوبة تتراوح مابين   
سنوات 10سجن من سنتين إلى ال: التحريض على الدعارة :  497و 499و 498الفصول   
من سنتين إلى خمس سنوات سجنا أما في حالة وجود : ا,عتداء وا,غتصاب بدون عنف :  484الفصل 

سنة سجنا 10و 5سلطة على القاصر فإن العقوبة تتراوح مابين   
الف  10سنوات مع غرامة مالية من  5التحريض على الخ(عة ، السجن من سنة الى :  2-503الفصل 

رھم إلى مليون درھماد  
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:ا4جراءات ا%منية والظروف الصعبة   

سقوط السلطة ا�بوية :  88الفصل   
 

:تعرض ا%طفال ل:عمال الشاقة   
ألف درھما 20آ,ف إلى  5سنوات مع غرامة مالية من  3السجن من سنة إلى :  2-467الفصل   

 
:إجراءات حماية ا%طفال ضحايا العنف   

فل عند شخص موضع ثقة أو في مؤسسة حماية الطفولة أو عند إحدى الجمعيات وضع الط:  510الفصل 

 حماية الطفولة
  
  
  تحليل ا4طار التشريعي والمؤسساتي. 2
 

  تحليل ا4طار المؤسساتي. 1.2
  

إن جل ھذه ا�سباب يمكن ان يعالجھا مدير المؤسسة في إطار مھامه بتعاون مع الطاقم ا�داري والتربوي 

  .لس حسب مقاربة تشاركية مرتكزة على حقوق ا�نسانومختلف المجا

  :المھام ا�دارية بالمؤسسات التعليمية وع(قتھا بالعنف 

 :مھام الطاقم ا�داري 

  :على مستوى المؤسسات التعليمية من المھام ا�ولية لمديري المؤسسات التعليمية ھي 

  السھر على حسن سير العملية التعليمية؛ •

  لنظام ؛السھر على احترام ا •

من المرسوم رقم  11الفصل (ضمان الشروط الضرورية لحماية صحة ا�فراد وس(مة الممتلكات  •

  ).المتعلق بالنظام ا�ساسي للمؤسسات التعليم العمومي 2004دجنبر  29بتاريخ  04.2. 625

لت(ميذ ن(حظ أن مدير المؤسسة ھو المسؤول ا�ول على ضبط النظام داخل المؤسسة وعلى ضمان حماية ا

ماھي اAليات والوسائل التي وضعھا المشرع لصالح المديرليحقيق مھامه . وا�ساتذة وا�طر ا�دارية والزوار

  بكل فعالية ؟

الحراسة العامة للخارجية والحراسة : في ا�عداديات والثانويات، المناضب اإدارية التي أحدثت في ھذا ا,تجاه 

  .العامة للداخلية في حالة وجودھا

الدور الرئيسي الموكل للحارس العام للخارجية يتعلق بالتتبع المستمر لكل تلميذ آخذا بعين ا,عتبار جميع 

  .الجوانب المكونة للتلميذ

  :من نفس القرار  15المھام الموكولة حسب الفصل 

  تتبع الوضعية التربوية والنفسية وا,جتماعية والصحية للت(ميذ؛ •



 

20 

  إنجاز تقارير حول تمدرسھم؛ضبط وتتبع ملفات الت(ميذ و •

  مراقبة النتائج المدونة من طرف المدرسين في ملفات الت(ميذ وإنجاز ا�عمال ا�دارية ا�ضافية؛ •

استثمار التقارير الخاصة بسلوكات الت(ميذ واقتراح الحا,ت التي ,تحترم القوانين التأديبية على مجلس  •

  لذلك؛ القسم أو المجلس التأديبي كلما دعت الضرورة

  المشاركة في تنظيم ا,متحانات والتقييم، تتبع ومراقبة كل ھذه العمليات؛ •

  .إعداد التقارير السنوية حول مواظبة وسلوك الت(ميذ ,قتراحھا على مجالس ا�قسام •

ان المشرع أخد بعين ا,عتبار التتبع المستمر لكل تلميذ داخل المؤسسة من طرف الحارس العام بتعاون مع 

القيام بتتبع فعال وتشاركي حسب ).  30الفصل (ين في إطار مجالس ا�قسام المكونة من أساتذة كل قسم المدرس

ت(ميذ، /الطريقة المحددة يمكن من رصد العوامل الممكن أن تكون سببا للعنف بين مختلف الفاعلين، ت(ميذ

  .اساتذة/ت(ميذ

: اتذة يلتجئون إلى العنف الجسدي ضد الت(ميذ بسبب الدراسة المنجزة من طرف المدرسة النفسية بينت أن ا�س

  .غير منجزة، سلوكات غير منضبطة ، الواجباتالناخراتالتغيبات، 

كل ھذا يمكن معالجة العنف بطريقة احترازية وتشاركية بين الحارس العام ومجالس ا�قسام في مرحلة أولى 

  .ىوفي إطار مجلس التدبير بالنسبة للحا,ت والمراحل ا�خر

  :ومھام الحارس العام للداخلية . يجب أن يكون التلميذ متابعا من طرف الحارس العام للداخلية إذا كانت متوفرة

  الحفاظ على النظام وتوفير ظروف جيدة للداخليين؛

  ). 13الفصل (مراقبة ا�نشطة المدرسية وتنظيم ا�نشطة الثقافية والرياضية والفنية 

ت(ميذ الذي يساھم في الوقاية والتدخل لحل النزاعات والسلوكات المؤدية للعنف، با�ضافة إلى نظام تتبع ال

المشرع لم يھمل فاعل أخر مھم  أ, وھو ا�ستاذ، بحيث تم إحداث مناصب إدارية لتتبع العمل التربوي 

  ): 13الفصل (والبيداغوجي لTساتذة، في ھذا الموضوع، يعين الناظر في الثانويات ومھامه ھي 

  بع وتنسيق أعمال ا�طر التربوية؛تت

  البنية التربوية وجداول الحصص؛

  تھييئ وإعداد أشغال المجالس التربوية وتطبيق قراراتھا؛

  السھر على تطبيق المساطر المتعلقة بالعمل التربوي؛

  .المشاركة في تنظيم ومراقبة ا,متحانات والفروض
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  تشريعيتحليل ا4طار ال.  2.2

  
  
  

المؤسسات التعليميةداخل بالعنف  لمتعلقة مباشرة أو بصفة غير مباشرةارية االمذكرات الوز  
     

 1999شتنبر  23الصادرة بتاريخ  807/99المذكرة رقم  .1
 

 .تفادي تعنيف الت(ميذ جسديا ونفسيا  •
 .التحلي بروح الحوار وتشجيع حرية التعبير داخل قاعة الدرس ومختلف أرجاء المؤسسة •
ر العنف بالمؤسسات المدرسية وا,نعكاسات السلبية على العملية تحسيس وتعريف بمخاط •

 والنفسية للتلميذ التعليمية
  

المتعلقة بدعم شروط الس(مة بالمؤسسات الثانوية  2000يناير  18الصادرة بتاريخ  89المذكرة رقم  .2
 .التأھيلية

 
 .تشخيص كل ا�سباب المؤدية إلى ات(ف  ممتلكات المؤسسة •
عجالية واستباقية لمعالجة ھذه ا,سباب المشخصة وذلك باشراك جمعية آباء اعتماد خطة است •

 وأولياء الت(ميذ
 في دعم س(مة المؤسسة التعليمية...إشراك الجماعة المحلية و •

 
  

المتعلقة بتنشيط النوادي التربوية بالمؤسسات  2001أبريل  12الصادرة بتاريخ  42المذكرة رقم  .3
. ي تعتبر فضاء م(ئما لتفتح التلميذ على مختلف المج(ت واكتشاف مواھبهبحيث أن النواد’ التعليمية

  .كما أن النوادي فضاء للتحاور والتعاون بين الشباب
  

 
 .المتعلقة بإحياء حيوية الحياة المدرسية 2003يوليوز  10الصادرة بتاريخ  87المذكرة رقم  .4

 
 .إدماج مفھومي المساواة وروح الحوار •
 وا�نخراط في تطبيق الديموقراطية واحترام حقوق ا�نسان ا�يمان با�خت(ف •
 خلق لجن جھوية وإقليمية ومحلية �عادة تنشيط الحياة المدرسة •
 .تنشيط و إحياء أدوار مختلف الجمعيات المرتبطة بالمؤسسة •

 
 .المتعلقة باستعمال فضاءات المؤسسة التعليمية 2003يوليوز  10الصادرة بتاريخ  88المذكرة رقم  .5

 
 .توزيع القانون الداخلي للمؤسسة والتحسسيس بأھمية تطبيقه •

 
 

  .المتعلقة بتنشيط دور جمعية آباء وأولياء الت(ميذ 2006يناير  4الصادرة بتاريخ  3المذكرة رقم  .6
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 .تحسيس ا�باء بحقوق الطفل •
 .ترسيخ  مفاھيم المواطنة والتعاون وحقوق ا�نسان •
 .ليميةمحاربة ظاھرة العنف بالمؤسسات التع •

 
  

في موضوع تخليد اليوم العالمي لمناھضة العنف ضد النساء والصادرة  146وزارية رقم  مذكرة .7

في التعبير  والت(ميذتدعو ھده المدكرة كل الفاعلين إلى إشراك التلميدات . 2007نونبر  23بتاريخ 

 .عن نبدھم للعنف بكل أشكاله و صوره و أساليبه
 

والمتعلقة بموضوع تنمية السلوك المدني  2008فبراير  6بتاريخ  الصادرة 09وزارية رقم  مذكرة .8

بالمؤسسات  توضح ھده المدكرة طرق وآليات العمل لتنمية السلوك المدني. بالمؤسسات التعليمية

  .التعليمية
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ـــة ا4ستراتيجية محاور. 4    لعنــــفا الوطنيــــة لمحارب
 في الوسط المدرسي
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  ظاھرة العنف المدرسي؟ أ2ستعجاليالبرنامج قارب يف ك .1
  

 12لظاھرة العنف في المادة الخامسة من المشروع رقم  أ,ستعجاليفي واقع ا�مر، تطرق البرنامج 
) 15التحقيق المحلي �لزامية التعليم إلى غاية السن (من المجال ا�ول )  تحسين جودة الحياة المدرسية(

  ".إحداث جھاز للوقاية من العنف" 8دبير رقم و بالضبط في سياق الت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اتخذت و المتوقع تنفيذھا التي و لكن لما نتمعن في مضمون المشاريع و مواضيعھا و في محتوى التدابير 
، يتبين أن موضوع العنف مرتبط بأربع مشاريع على ا�قل تنتمي إلى 2012-2009خ(ل الفترة 

  ).مؤسسات بدون عنف(ا تحققت تقلصت ظاھرة العنف إذا لم تنعدم المجال ا�ول بحيث إذ
  :يتعلق ا�مر بالمشاريع اAتية

  
  .محاربة ظاھرة التكرار و ا,نقطاع عن الدراسة:  5المشروع  رقم  -
 .ارتقاء و تطوير التربية البدنية و الرياضة المدرسية: 6المشروع رقم  -
 شھادتحسين نظام التقويم و ا�: 11المشروع رقم  -
 جودة الحياة المدرسية  تحسين: 12رقم المشروع  -
 .دعم الصحة المدرسية و ا�من البشري: 13المشروع رقم  -
الوقاية من المخاطر ذات الطابع ا,جتماعي كالعنف والتعاطي للمخدرات :                  -

 .وا�مراض المنقولة جنسيا

 تحسين جودة الحياة المدرسية

على المواطنة إرساء قيم المواطنة في التربية  

 وضع حكامة في مجال حقوق ا�نسان و إحداث جھاز للوقاية من العنف

 المواطنة

............ ............ ............

5الشكل   
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-   
 إحداث نظام للصحة المدرسية  -

  
 ت(ميذإحداث تغطية صحة ال -

 

الوقاية من المخاطر ذات الطابع ا,جتماعي كالعنف والتعاطي  -
 للمخدرات وا�مراض المنقولة جنسيا

  
تنمية الشراكة و ا,رتقاء بھا في مجال الوقاية الصحية و الس(مة  -

  البشرية للت(ميذ
 تحسين نظام التقييم و ا�شھاد -
  
  تعميم تعليم  التربية البدنية و الرياضة با,بتدائي -
 .تأھيل التربية البدنية و الرياضة المدرسية بالثانوي -
  
 إحداث جھاز للتتبع الفردي للت(ميذ  -
 .إحداث جھاز للدعم البيداغوجي لفائدة الت(ميذ المتعثرين -
 . إحداث جھاز دورات تاھيلية لمحاربة  ظاھرة التكرار -

  

  
  
  

 :المرتكزات ا%ساسية - .2

  :وھي  ف عامةأھدا 3ترتكز ا�ستراتيجية الوطنية على 

 من العنف) الحماية(الوقاية  
 التكفل و المتابعة لTطفال المعنفين 
 .حماية حقوق الطفل على ارض الواقع 

تأھيل الس(مة البشرية و حماية صحة 

 المتعلمين

ا,رتقاء و تطوير التربية البدنية و 

 الرياضة المدرسية

 

محاربة التكرار و ا,نقطاع عن 

 الدراسة
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  :ا%ھداف ا4ستراتيجية -ب

  

  :أھداف و ھيا�ستراتيجية الوطنية ستة حددت 

  تقوية القدرات المؤسساتية للمدارس -1
 لمدرسيةتقوية قدرات المتدخلين قي المؤسسات ا -2
 .تحسين و تعميم خدمات التكفل با�طفال ضحايا العنف و تتبعھم -3
 الوقاية من العنف داخل المؤسسة و بضواحيھا -4
 .نشر ثقافة السلم و احترام حقوق الطفل -5
 .توجيز استعمال نظام للمعلومات و المتابعة و التقييم في مجال العنف المدرسي -6

  

 

  

  

  

  

  

1الشكل   

لطفولة ا
 المدرسية

1 

6 

3 

2 

5 

4 

التكفل و المتابعة 
 لTطفال المعنفين

من ) الحماية(الوقاية 

 العنف

حماية حقوق الطفل 

 على ارض الواقع

 الحماية

Prévention 
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  :الفئة المستھدفة -ج

رسين ضحايا العنف كأشخاص ذاتيين من جھة و الھيئات دف ا�ستراتيجية ا�طفال المتمتستھد
  .الحكومية و الغير الحكومية و اسر الضحايا ا�طفال أنفسھم من جھة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج المتوخاة من ا4ستراتيجية. د

  

  :لتالي نسردھا كا نتائج منتظرة بعد تطبيق ا�ستراتيجية على ارض الواقع تسع

 حالة تمدرس ا�طفال مضبوطة أكثر 
 إطار مؤسساتي ناجع، منسق و صالح لتطبيق و تتبع ا�ستراتيجية 
 المتدخلون في مجال الطفولة مكونون و متمكنون من ا�دوات المھنية 
 نظام المعلومات موحد و ناجع يؤدي دوره في تمرير معلومات واضحة 
 يم جاھزين و مستعمليننظام المعلومات و أجھزة التتبع و التقي 
ا�طفال و ا�سر و ا�ھالي و الرأي العام واعون كل الوعي و على علم بضرورة حماية  

 الطفولة و حقوق الطفل
 ا�طفال ضحايا العنف  محددون و مكفول بھم و متابعون 

2الشكل   

3الشكل   

 المطالبة بالحقوق

ضحايا ا�طفال المتمدرسين 
 العنف

 القيام بالواجبات

وزارة التربية من خ(ل ا�قسام و * 

.المصالح و المؤسسات التعليمية  

المصالح الحكومية ا�خرى*   

الجماعات و السلطات المحلية*   

الجمعيات المحلية*   

ا�سر  و أھالي ا�طفال*  

وسائل ا�ع(م *   
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 مساھمة أكثر و أوسع من لدن ا�طفال و جمعيات آباء و أولياء الت(ميذ 
 .فة المتدخلين تعمل بانتظام و فعاليةھيئات التنسيق بين كا 

  

  محاور ا4ستراتيجية  .3

  :المحور ا2ستراتيجي ا%ول -ه

يھدف ھذا المحور ا,ستراتيجي ا�ول إلى تعزيز قدرات جميع البنيات التابعة لوزارة التربية الوطنية 

  :ية ندرجھا فيأھداف فرع 4و لبلوغ ھذا الھدف تم تحديد . سواء المركزية أو الجھوية أو المحلية 

تعزيز ا�طار المؤسساتي الحالي بإعطاء المجالس الموجودة دينامكية أكثر حتى تلعب الدور المنوط بھا * 

  ...)المجالس البيداغوجية/مجالس التعليم/مجالس تدبير المؤسسات(على أحسن وجه 

 .إشراك جمعيات آباء و أولياء الت(ميذ في عمل اللجان النقابية 

و دعمھا ...)مراكز ا�نصات/مجالس تدبير المؤسسات(الداعمة للمؤسسة  تعميم البنيات 

 .بالمواد البشرية و المالية و المادية ال(زمة

 .تعزيز الموارد البشرة بتخصصات تعنى بالخدمة ا,جتماعية 

 .إدماج ا�نشطة المتعلقة بالحياة المدرسية في مشروع المؤسسة 

 .رسية و ا,خد بھا في تقييم الت(ميذتشجيع ا�نشطة المتعلقة بالحياة المد 

 .اعداد مؤشرات خاصة بالعنف و بالسلوك و استعمالھا في شبكة مشروع المؤسسة 

  : خلق قنوات وظيفية للتنسيق*

  )على المستوى المركزي ، الجھوي و المحلي(داخل الوزارات  -

وزارة العدل، وزارة الصحة،  وحدة حماية الطفل،مراكز ا,نصات،(ما بين الوزارة و باقي التداخلين  -

  ...)  الجماعات و السلطات المحلية، جمعيات المجتمع المدني

  .إبرام شراكات دائمة مع الجمعيات التي تتوفر على تجربة و خبرة في مجال الطفولة*
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  :المحور ا2ستراتيجي الثاني. و

  تعزيز قدرات و كفاءات المتدخلين

  :من ,بد لبلوغ ھذا الھدف ا,ستراتيجي 

  :إعداد خطة طويلة المدى للتحسيس ب -

  .أنواع العنف التي تمارس على ا�طفال و عواقبھا عليھم 

 .حقوق الطفل و الترسانة القانونية المغربية  الخاصة بحماية الطفولة 

 .تزويد كافة المدرسين بالوثائق و المرجعيات القانونية و المسطرية ذات الصلة 

 .ع المدرسي ضمن برنامج التكوين ا�ساسي للمعلمينإعادة برمجة مصوغة حول التشري 

 :عداد خطة للتكوين المستمر تشمل على 

بيداغوجية (المقاربات البيداغوجية /تدبير النزاع/التواصل/إدماج مصوغات حول تقنيات ا�نصات -

  ...بيداغوجية الخطأ/بيداغوجية ا�دماج/بيداغوجية التشخيص/ا,خت(ف

 .الطفلتكوينات  على حقوق تنظيم  -

  .إعداد مصوغات و د,ئل ووثائق مرجعية و منھجية أخرى -

تربية و التكوين في مجال الوقاية و محاربة للتبادل التجارب الناجحة بين ا�كاديميات الجھوية  -

 .العنف داخل المدرسة

  

  :المحور ا2ستراتيجي الثالث. ز

  

  

  

  

  تحسين و تعميم نظام التكفل و تتبع ا%طفال ضحايا العنف

  : ينبغيقصد التكفل بھم و تتبعھم ) داخل أوخارج المؤسسة(لكي نتمكن من معرفة ا�طفال ضحايا العنف 
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القيام بتقييم مراكز ا�نصات  من حيث النتائج المحصل عليھا منذ نشأتھا، آليات استغ(لھا و  

  .نوعية التأطير بھا

 .أدوات العمل مراكز ا�نصات بموارد بشرية مؤھلة و بمعدات و/ تعزيز خ(يا  

 .توفير خدمة المساعدة ا,جتماعية في المؤسسات التعليمية 

 .خلق آليات المصالحة لحل الخ(فات و المشاكل بين ا�طفال 

 .الحث على التبليغ على كل حالة عنف ضد ا�طفال/تشجيع 

 .اط(ع ا�طفال ضحايا العنف على مسطرة اللجوء إلى المحاكم و طلب التعويض 

 .بع ا�طفال ضحايا العنفوضع آليات تت 

الدرك /الشرطة/وحدة حماية الطفل(وضع آليات و مساطر التنسيق مع كافة الفاعلين  

 .و إبرام عقد شراكة معھم...) المجتمع المدني/وزارة الصحة/وزارة العدل/الملكي

  

  :المحور ا2ستراتيجي الرابع. ج

    :نشر ثقافة احترام حقوق الطفل

  

  :روري من الضلبلوغ ھذا الھدف 

إعداد خطة عمل ل^ع(م و التربية و التواصل موجھة إلى ا�طفال و اAباء و الجماعات و  

  .الرأي العام و كل الفاعلين التربويين

 .وضع آليات فاعلة للحد من الخ(فات و النزاعات بين الت(ميذ 

 القيام بأنشطة موازية تبرز قيم السلم و الحوار  

 (Ecoles sans violence)للمؤسسات الخالية من العنف تنظيم مباريات و منح جوائز  

 تنظيم لقاءات دراسية مع كل الفاعلين حول العنف و آليات الوقاية منه 

بمشاركة ا�طفال من اجل مدرسة بدون عنف ) Ethique(إعداد ميثاق أخ(قي توافقي  

 .تقوم على قيم التسامح و ا,حترام و الكرامة

معايير محددة للسلوك السليم الذي يحترم حقوق الطفل و فاصلة ) بمشاركة الت(ميذ(إعداد  

 .بوضوح بين المواظبة، ا�دب، العقاب، السلطة ا�دارية و ممارسة العنف
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  :المحور ا2ستراتيجي الخامس. ه

  

  الوقاية من العنف داخل و بجوار المؤسسة التعليمية

  :الوقاية من العنف ضد التEميذ في الوسط المدرسي -

  :كي نتمكن من وقاية الت(ميذ من العنف داخل المدرسة يجب القيام بما يليل

  .إعادة النظر في المعايير المعتمدة  لتوظيف المدرسين و المسؤولين ا�داريين 

إعادة النظر في كيفية تطبيق القانون و بصرامة في حق من يمارس العنف على الت(ميذ أو  

 .مممتلكات المؤسسة المدرسية المدرسين أو الطاقم ا�داري أو على

" الملف الطبي"القيام بمصاحبة نفسية للتلميذ حتى يتمكن المدرسون و ا�داريون من معرفة  

 .للت(ميذ و على ضوئه يتم اتخاذ التدابير ال(زمة للوقاية من العنف المحتمل

 .تحسيس الت(ميذ و توعيتھم با�ضرار الوخيمة التي تترتب على تناول المخدرات 

تخصيص فضاءات مفتوحة لTطفال ليعبروا عن آرائھم بكل مسؤولية واعتبارھم كفاعلين  

 .داخل المؤسسة

 . تعزيز دور جمعيات آباء و أولياء الت(ميذ في محاربة العنف داخل المدرسة 

  :الوقاية من العنف خارج أصوار المؤسسة -

  :انفتاح المدرسة على محيطھا الثقافي و السوسيواقتصادي ب 

  ية المدرس بضرورة القدرة على التواصل مع محيط المدرسة التي يعمل بھا توع -

 القيام بأنشطة موازية تجعل من المحيط مدرسة من مستوى ثاني  -
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 إبرام شراكة مع جمعيات  المجتمع المدني، القطاع الخاص، الجماعات و السلطات المحلية -

 تشجيع التمدرس -

 راكا فاع(إشراك جمعيات آباء و أولياء الت(ميذ إش -

  مساعدة التEميذ الذين في وضعية صعبة و ا%خذ بأيديھم 

 وضع نظام ناجع لمساعدة الت(ميذ  الذين ينتمون إلى اسر معوزة - -

اي(ء عناية خاصة للمؤسسات التعليمية المتواجدة في إحياء فقيرة من حيث البنيات ا�ساسية  -

 التأطير و ا�نشطة الثقافية  و الرياضية الموازية

 تعزيز قدرات آباء  و أولياء الت(ميذ من خ(ل برامج تحسيسية و توعوية و توجيھية  -

 محاربة الدر المدرسي بدعم و مساعدة و تتبع الت(ميذ المتعثرين  -

 ضرورة تتبع مؤشرات الرسوب و ا,نقطاع المدرسي في شكل سبورة القيادة -

 .إشراك جمعيات آباء و أولياء الت(ميذ إشراكا جاع( -
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  :المحور ا2ستراتيجي السادس. ي

  :دعم نظام ا4عEم و التتبع و التقييم

  

معطيات دقيقة حول عنف الت(ميذ على المستويات المحلي و الجھوي و )بنك(إعداد قاعدة  

  المركزي

 وضع مجموعة من المؤشرات المعيارية تمكن من تتبع ظاھرة العنف في الوسط المدرسي -

ن سيتولون عملية جمع المعطيات على نطاق واسع و معالجتھا بواسطة تكوين الفاعلين الذي  -

 لحاسوب

... إعداد تقارير سنوية تبرز تطور عدد الحا,ت المضبوطة إجما, و حسب الوسط و الجنس 

 ) 4أنظر الشكل ( ثم توزيع ھذه التقارير على ا�كاديميات و النيابات  و المؤسسات التعليمية

 : م ا�ستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة يضموضع مخطط لتتبع و تقيي 

  تتبع تنفيذ البرامج -

 تتبع المؤشرات القطاعية -

 البرامج) impact(قياس وقع  -
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  توجيھات منھجية للتشخيص ووضع برنامج عمل. 5
ي  ظاھرة العنف في الوسط المدرسلللتصدي  
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عمل لمحاربة العنف في المؤسسة على أساس محاور ا�ستراتيجية  برنامجكيف نعد  �

  الوطنية ؟
  

انط(قا من المحاور ا�ستراتيجية  )أو با�حرى خطة متوسطة المدى (إعداد برنامج عمل ليس من الھين 
للعنف داخل  قيقيةحلالك راجع في حقيقة ا�مر إلى صعوبة معرفة ا�سباب ذ و التي سبق عرضھا

  .ا الباب من لدن الباحثينذالمؤسسات التعليمية رغم ما قيل في ھ
الجھود أن يعدوا  تضافره الصعوبة بإمكان المتدخلين في إطار عمل تشاركي، وبفضل ذولكن رغم ھ

ا�نشطة المتفق عليھا، أھدافھا، المدة الزمنية المخصصة لتنفيذھا، الفئة برنامج عمل سنوي يتضمن 
ثم مؤشرات قياس مدى تحقيق  ، التكلفة ا�جمالية للنشاط فة ، النتائج المنتظرة من تحقيقھاالمستھد
  . أسفله 1يمكن ا,ستئناس بالجدول رقم . ا�نشطة

  
  6الشكل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة لمحاربة العنف في ا�وساط المدرسيةا�ستراتيجية الوطني  

خطة عمل لمحاربة العنف في ا�وساط المدرسية على صعيد 

 ا�كاديمية الجھوية

 خطة عمل على صعيد النيابة ا�قليمية

 خطة عمل على صعيد المؤسسة التعليمة
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  (Diagnostic de la situation)الوضعية تشخيص ال

حا,ت العنف داخل ا�سباب والعوامل التي تؤدي إلى  يھدف التشخيص إلى الوقوف على مجموعة من 

كما يھدف التشخيص في شقه الكمي إلى رصد كل حا,ت العنف  .المؤسسة التعليمية وفي ضواحيھا

  ..وتصنيفھا حسب نوعھا وحدة خطورتھا وسن الجاني والضحية والظروف التي وقع فيھا الحادث إلخ

ية خاصة و يستعمل آليات وأدوات معينة , يمكن ومن المعروف أن التشخيص يعتمد على منھج

را لطبيعة الدليل وا�ھداف التي تم تحديدھا، فسنقتصر على تقديم ظللتشخيص أن يحقق ھدفه في غيابھا ن

بعض التوجھات المنھجية للقيام بتشخيص دقيق لحا,ت العنف في الوسط المدرسي ودلك في شكل 

  : ھا وھي كالتاليجداول مفصلة يمكن للمدير أن يستأنس ب
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  جدادة تشخيصية لحا2ت العنف في الوسط المدرسي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    نوع المؤسسة

    اسم المؤسسة

    عنوان المؤ سسة

    رقم الھاتف

    رقم الفاكس

    البريد ا,لكتروني

    اسم مدير المؤسسة

    الدرك/اسم مراسل مصلحة ا,من

    المراسل القانوني

  

  

  

  

  

  

  

  
  معا) تقديم(مدخل  .1

  الموقع الجغرافي 1.1

  

    المؤسسة الجوار

    الشمال

    الشرق

    الجنوب

    الغرب

 

 

 

  

:تاريخ التشخيص  

:معلومات حول المؤسسة  

 الجزء ا2ول

 الوضعية الراھنة

)يعبئ من طرف مدير المؤسسة(  
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  الت(ميذ و ا,قسام 1.2

  

    عدد الت(ميذ

    عدد ا,قسام

  

  
  …………………………عدد ساعات ا,شتغال 1.3
 ……………………………عدد المستخدمين 1.4

  

    المدرسون

    ا,دايون

    ا,عوان

    )اذكرھم(اخر 

  

  
 معطيات حول الحياة المدرسية .2

  

  :تتبع التغيبات و ا,حداث التي وقعت في المؤسسة خ(ل ث(ث سنوات ا,خيرة. 2.1

  

  العدد  في تراجع  مستقر  في تصاعد  

          تغيبات الت(ميذ

          تقارير حول ا,حداث

          عقوبات مختلفة

          مجالس تاديبية

  

  التتبع  في حاجة الى التعزيز  مرض جدا  

        تغيبات الت(ميذ

        ر ا,حداثتقاري

        عقوبات مختلفة

        مجالس تاديبية

  

  

  

 

 

 

 

 

 

والجو العام داخل المؤسسة ا%حداث اتجاھاتتحقيق، تحليل   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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  عدد حا,ت العنف التي احدتث في الوسط المدرسي 2.2

  

  العدد  في تراجع  مستقر  في تصاعد  

          الحادث المبلغ عنه

          داخل المؤسسة للمدير

          لمصلحة الدرك الملكي

          لوكيل ج(لة الملك

  

  

  

  

  

  التتبع  في حاجة للتعزيز  مرض  مرض جدا  

          الت(ميذ/ الحياة المدرسية

          ا,سرة/المؤسسة

          العدل/الدرك/الشرطة/المؤسسة

          المصالح ا,جتماعية/المؤسسة

          )اذكره(اخر 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

جو العام داخل المؤسسةوال ا%حداث اتجاھاتتحقيق، تحليل   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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  مكان الحادث  و ظروف وقوعه  2.3

  

  

مكان خال من الكبار اثناء   

  الحادث

مكان منعرج يسھل 

  قوع ا,حداثو

  المرافق  مكان الحادث

          الضواحي

          المدخل الرئيسي

          الساحة/الملعب/الصور

          حجرات الدروس

          المراحيض

          الممرات 

          )اذكره(مكان اخر 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  الداخلية ا4جراءاتالتنظيم و  2.4

  

موجود و معروف لدى   موجود، مفعل و معروف  

  الجميع

  موجود

        القانون الداخلي للمؤسسة

        لجنة التتبع التربوي

        تتبع الحا,ت المستعصية

        خطة للوقاية من العنف

 

 

  

  

والجو العام داخل المؤسسة ا%حداث اتجاھاتليل تحقيق، تح  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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  يجب اعادة النظر يه  مرض  مرض جدا  

        استقبال الكبار

        استقبال الت(ميذ

        تنظيم فضاءات للمرور

        تنظيم  الحركة داخل الفضاءات المشتركة

        تا,ستراحا

  

 

  

  ,  نعم  ھل القانون الداخلي معروف من طرف الت(ميذ؟

      ھل القانون الداخلي معروف من طرف ا,باء؟

      ھل القانون الداخلي ملصق على سبورة؟

      ھل ھو موضوع نقاش داخل ا,قسام؟

  
  التنظيم التشاركي 2.5

  

  التنظيم التشاركي لدعم الشراكة  

  ,/نعم

  في طور التوقيع

  ,/نعم

  كة قائمة فعلياشرا

  ,/نعم

        جمعيات المجتمع المدني

        مصلحة الشرطة

        مصلحة الدرك الملكي

        مؤسسات عمومية

        دولية/ھيئات جھوية

        )اذكره(اخر 
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  ]1-س[ مقارنة مع سنة  ]س [  السنة الدراسيةخ(ل عدد ا�حداث الخطيرة التي وقعت داخل المؤسسة   2.6

  

  الفارق  ]1-س[   ]س [   دثنوع الح

        العنف الك(مي

        العنف الجسدي

        العنف الجنسي

        المس بكرامة ا�داريين أو المدرسين

        المس بكرامة الت(ميذ و التلميذات

        حمل الس(ح ا�بيض

        حمل أدوات حادة

        السرقة

        تخريب ممتلكات المؤسسة

        تناول المخدرات

        في المخدراتا,تجار 

        المجموع
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  سEمة البشر .1

  

  2  نعم  

      ھل الحراسة متوفرة؟ 

      كيفية ا,تصال بالحارس؟

      .....رقم ھاتفه

      ھل يتولى الحارس حراسة المؤسسة لوحدھا أم مؤسسات أخرى؟

      ...أيام تواجد الحارس خ(ل ا�سبوع

      ساعات العمل

      ما ھي اختصاصاته الوظيفية؟

      مضمونة؟/ھل الحراسة الليلية متوفرة

      ھل يوجد حارس أثناء دخول و خروج الت(ميذ؟

  
  :الوسائل الخارجية لحماية المؤسسة و من فيھا .2

  

  
  :المراقبة بواسطة الكاميرات •

  
  :عدد الكاميرات -
 :ا�ماكن المراقبة -
 ھل يتم التسجيل؟ -
 فاظ با�شرطة؟كم  تستغرق مدة ا,حت -
 كيف تتم مراقبة دخول و خروج الت(ميذ؟ -

  
  :الوسائل الداخلية لحماية المؤسسة و من فيھا .3

  

  

  

 الجزء الثاني
 

 الوسائل الوقائية المتوفرة
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  :الحصيلة النوعية .1

  

  في تراجع  في استقرار  في تصاعد  

        أحداث العنف  المبلغ عنھا من طرف أشخاص آخرين

        أحداث العنف المبلغ عنھا من طرف مدير المؤسسة

        اوىالشك

        التدخل الفوري

        التدخل الوقائي

        تدخ(ت من نوع آخر

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 
  :الحلول المقترحة .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجزء الثالث
 خEصات التشخيص

:مEحظات و استنتاجات عامة  

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................  

:في  حالة تراجع عدد أحداث العنف  

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................  
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  توقيع و خاتم مدير المؤسسة 
 

 

 

 

 

                

  التاريخ                  
 

:في حالة استقرار العنف  

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................... 

:اعد عدد أحداث العنففي  حالة تص  

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................... 
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وضع برنامج عمل واضح المعالم و لوبة يمكن آنداك بعدما تتم عملية التشخيص وفق المنھجية المط
 .  ا�ھداف

   
 

  ؟ تحديد ا�ھدافكيف يتم            
 

ھده ا�ھداف  لھذا يجب أن تصاغ .وضع خطة أو برنامج عملا�ھداف يتحكم في سير عملية  إن تحديد
  .وأن تكون قابلة ل(نجازبصفة واضحة ودقيقة 

يجب أن يؤدي إلى صياغة أھداف يؤدي تحقيقھا لحل تلك  لتشخيصإن تحليل الوضعية الراھنة أو ا
 .منھا المشاكل أو على ا�قل التقليل

  ا�طار المنطقينذكر منھا على سبيل المثال تستعمل منھجيات وتقنيات متنوعة لبلورة برامج العمل 
cadre logique 

 : التالية عن طريق وضع ا�سئلة تحدد ا�نشطة 
النشاط ؟ أين سيتم ؟ كيف سننظمه  إنجاز  ؟ مع أي شريك ؟ متى يتم ن تنفيذ النشاطعمن سيكون مسؤو,

 مصادرما ھي  ؟ كم سيكلف النشاط ؟ والمالية المرصودة للنشاط ؟ ما ھي الموارد البشرية والمادية 
  ؟التمويل المتوفرة 

  :وبشكل ملموس، تعد بطاقة وصفية لكل نشاط، وتتضمن المعلومات التالية
 م النشاط؛اس 
 النتائج المنتظرة؛ 
 ؛النشاط تنفيذعلى  ةالمسؤولي الجھة 
  الشركاء؛ 
  الجدولة الزمنية؛ 
 مؤشرات التقييم والتتبع؛ 
  .الكلفة ا�جمالية للنشاط 

 :كل ھده المعلومات تدون في جدول شبيه با�طار المنطقي كما يتضح فيما يلي 
  
  



 

0 

  ل للحد من ظاھرة العنف داخل ا%وساط المدرسيةعناصر إعداد برنامج عم...... : الجدول 

  

  

  ..:.....................النيابة  :........................ا�كاديمية

  :..................فريق التتبع:........................ المؤسسة

  

  

المحاور 

  ا�ستراتيجية
  ة ا,نجازمد  الفئة المستھدفة  النتائج المرتقبة  ا�ھداف  اسم النشاط

الجھة 

  المنفدة

الجھة 

  المتعاونة

مؤشرات قياس مدى   موازنة النشاط 

  تحقيق ا�ھداف

  

1  

.1                  

2                  

3                  

4                  

  

2  

1.                  

2                  

3                  

4                  

3  

1.                  

2                  

3                  

4                  
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  :ع العنف المدرسيمراجع حول موضو
  
  

  مراجع عامة بالفرنسية  .1

 

AUDUC Jean-Louis. Former des enseignants à travailler dans des établissements et/ou des 
classes réputés difficiles. Paris : UNESCO, 1998,  

BARLES Claudie, BOUCRIS Luc, DUMONT Françoise, et al. Ecole et violence. Paris : 
ADAPT/SNES, 1997, 

 BLAYA Catherine. Violences et maltraitances en milieu scolaire. Edition Armand Colin, 
2006, 122 p. 

CARRA Cécile et FAGGIANELLI Daniel [dossier constitué par]. École et violences. Paris : la 
Documentation française, 2002.  

CASANOVA Rémi (dir.), CELLIER Hervé, ROBBES Bruno, Situations violentes à l'école : 
comprendre et agir.Paris Hachette Education. 2005. 

CHARLOT Bernard, EMIN Jean-Claude. Violences à l'école : état des savoirs. Paris : 
Armand Colin, 1997 

DEBARBIEUX Eric.Violence à l'école : un défi mondial ? Armand Colin. 2006.  

DEBARBIEUX Eric. La violence dans la classe : expériences et pratiques dans des classes 
difficiles. Paris : ESF éditeur, 1999,  

DEBARBIEUX Eric. La violence en milieu scolaire. : 1.Etat des lieux. Paris : ESF, 1996,  

 LORRAIN Jean-Louis. Les violences scolaires. 4e éd. Paris : Presses universitaires de 
France, 2003.  

 MOLARO Christian. Violences urbaines et violences scolaires. Paris : L'Harmattan, 1998,  

PAIN Jacques. L’école et ses violences. Edition Economica, Paris 2006. 181 p. 
 
VIENNE Philippe. Comprendre les violences à l'école. Bruxelles : De Boeck, 2003. 205 p. 
(collection pratiques pédagogiques) 

 

  
  

  

  

  



 

2 

  

   خاصة بالمغرب مراجع . 2

  :العلميوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين والبحث 

  1999. للتربية والتكوين الميثاق الوطني-

  2012-2009البرنامج ا�ستعجالي -

 

Violence à l’école, MEN UNICEF, 2006 

Stratégie intégrée de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des enfants 

scolarisés, MEN UNICEF, 2007 
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          الم(حق
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  1الملحق 

 
بعض ا4جراءات الواجب اتخادھا في بعض حا2ت 

  العنف
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  ا4جراءات   الحالة

  

  

تھديد أو شتم مدرس أو موظف إداري أو 

  عون من طرف تلميذ

  مساعدة الضحية في البليغ عن الجاني -
 (.....)تذكير الت(ميذ أن الشتم يعد جناية يعاقب عليھا القانون  -
 ون  الداخلي للمؤسسةاتخاذ ا�جراءات ال(زمة  طبقا للقان -
 اللجوء إلى الصلح -
  .إخبار النائب ا�قليمي و جمعية آباء و اولياءالت(ميذ -

  

  

  

  

من طرف مدرس أو ) ة(تھديد أو شتم تلميذ

  موظف إداري

  .اتخاذ كل ا�جراءات المنصوص علھا في القانون الداخلي -
 استدعاء المدرس أو الموظف الجاني و استفساره -
 )ا(إلى مكتب المدير ل^نصات إليه )ة(استدعاء التلميذ -
 استدعاء شھود عيان ل^نصات إليھم -
 اتخاذ قرار على ضوء المعطيات و المعلومات المتوفرة -
  .اللجوء إلى الصلح و ا,عتذار من الطرف الجاني -

  تلميذا,عتداء على تلميذ من طرف 

  

    

  ا,تصال الفوري با,سعاف اذا كانت حالة المعنف خطيرة -
الضحية واشعارھا بامكانية تقديم شكاية ضد الجاني اذا  اخبار اسرة -

 رغبت في ذلك 
 .اتخاذا,جراءات العقابية التي ينص عليھا القانون الداخلي للمؤسسة -

يستحسن مد الضحية بالمعلومات المتوفرة حول عناوين مؤسسات 

  الدعم و المصاحبة و ا,نصات) جمعيات(

  

    تخريب ممتلكات المؤسسة
مر بأشياء بسيطة مثل حبابة كھربائية ينبغي استدعاء إدا تعلق ا� �

. أب الجاني أو ولي أمره وإرغامه على شراء ما تم تدميره
يستحب أن يطلب مدير المؤسسة من أ�ب توقيع التزام يتحمل من 

  .خ(له مسؤولية ا,بن في حالة العود
  

يستحسن على ھامش الحدث ألقيام بحملة توعوية داخل المؤسسة حول  

  .السلوك السليم والمواطنة

  
تدمير أشياء ذات قيمة مالية أو رمزية كبيرة في / إدا تم تخريب  �

لوحات تشكيلية أصلية، حواسب، تماثيل رمزية [ملك المؤسسة
, بد من إب(غ مصالح ا�من الوطني أو الدرك الملكي ...]

 . وإشعار ا�كاديمية و النيابة مباشرة بعد الحدث
  

  :إدا ما سرقت أشياء , تمتلكھا المؤسسة، يستوجب  في حالة �  السرقة
 استدعاء الجاني -
 تذكيره بالقانون وبالعقوبات التي ينص عليھا -
 إرغام الجاني على إرجاع ما سرقه -
استدعاء أب الجاني أو ولي أمره وإرغامه على توقيع التزام يتحمل -

  .من خ(له مسؤولية ا,بن في حالة العود
حق السارق حسب ما ينص عليه القانون  إتخاد قرار تأديبي في -

  .الداخلي للمؤسسة
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في حالة إدا ما سرقت أشياء من ممتلكات المؤسسة , بد من مدير  �

المؤسسة أن يتقدم بشكاية لدى مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي 
أو مباشرة لدي وكيل ج(لة الملك إدا تم ضبط السارق أو تقديم 

  .ھوية الجاني بعدشكاية ضد مجھول إدا لم تعرف 
  

  

من  آخراو أي نوع  ا�بيضحمل الس(ح 

  الخطيرة الحادة ا�شياء

  

  السلطات ذات الصلة لحجز الس(ح و التحقيق في القضية إخبار -

  و النيابة  ا�كاديميةإخبار  -

  اتخاذ التدابير ا,نضباطية حسب القانون-

  

  

  

  التعاطي للمخدرات

   أو المتاجرة فيھا

 
 لمصالح ا�من الوطني أو الدرك الملكي) فوري(إب(غ  -
  إخبار ا�كاديمية و النيابة -
 إب(غ و استدعاء ا�ب أو ولي ا�مر  -
 إجراء تحري داخلي لمعرفة حقيقة ا�مر -
تنظيم حملة توعية داخل المؤسسة حول المخدرات و آثارھا على  -

 الشباب
  

  

  

  

  العنف الجنسي اتجاه تلميذة من طرف تلميذ

  (غ مصالح ا�من أو الدرك الملكيإب -
 إب(غ ا�ب أو ولي ا�مر لكل من الجاني و الضحية -
 إب(غ مدير ا�كاديمية و النائب ا�قليمي -
تنظيم حملة توعية داخل المؤسسة حول عواقب العنف الجنسي و  -

 .آثاره السلبية على الضحية و على الجاني و ا�سر
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  2الملحق 
  

  ا4طار للشراكة بين وزارة الداخليةاتفاقية 
ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا%طر 

  والبحث العلمي
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   13: بطاقة المشروع

  تقوية الصحة المدرسية وا�من ا�نساني 13 - : عنوان المشروع

       
 :أعضاء اللجنة المشتركة -1

  العنوان  الصفة  ا,سم  

  الفاكس  العنوان البريدي  الھاتف

وزارة التربية 

الوطنية والتعليم 

العالي وتكوين 

ا�طر والبحث 

  العلمي

          

            وزارة الداخلية

    

  
 :المراجع -2

  :حماية صحة الت(ميذ  1الموضوع ؛ 13مشروع    البرنامج ا�ستعجالي

  تقوية الشراكات :  3التدبير                           

  :لرفع من مستوى ا�من ا�نسانيا 2الموضوع                 

  وضع عدة للوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية:  2التدبير                          

وضع عدة للوقاية من المخاطر ذات الطابع :  3التدبير                           

  ا,جتماعي 

 ليمية وضمان الس(مة بھاتأھيل و حماية المؤسسات التع-: 1البند -  اتفاقية الشراكة

محاربة كل أشكال العنف وا,نحراف داخل المؤسسة التعليمية وفي -: 3البند  -
  محيطھا المباشر وبشراكة معھا  

 
 :ا%ھداف -3

 تعزيز المراقبة الصحية للمؤسسات التعليمية والداخليات والمطاعم المدرسية -

 لوجيةوقاية المؤسسات التعليمية من المخاطر الطبيعية والتكنو -

 توفير الحماية داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطھا ومحاربة جميع مظاھر العنف وترويج المخدرات -

 النتائج المنتظرة -4

 مؤسسات تعليمية تتوفر فيھا ظروف الصحة والنظافة -
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 مخططات الوقاية من المخاطر الخاصة بكل مؤسسة مدمجة في التصميم الجماعي للتنمية -

 داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطھاشروط الس(مة مضمونة  -

  

 تسطير العمليات -5

الجھة المعنية   العملية

  بانجازھا

 المؤشرات   الوسائل 

   

تاريخ نھاية   تاريخ انط(قھا

  انجازھا

المساھمة في المراقبة 

الصحية للمؤسسات 

التعليمية والداخليات 

  والمطاعم المدرسية

  و ت ب

  وزارة الداخلية

  وزارة الصحة

لفرق المشتركة لعملية المراقبة الصحية على الصعيد تكوين ا-

  ا�قليمي

وضع برنامج عمل سنوي للزيارات التفقدية على الصعيد -

  ا�قليمي

  تحرير التقارير على الصعيد ا�قليمي والجھوي-

استثمار النتائج واتخاذ ا�جراءات التصحيحية على الصعيد -

  ا�قليمي والجھوي

  فريق مكون

  

  

  سطربرنامج عمل م

  

  التقارير المحررة

  ا�جراءات التصحيحية المتخذة

01/10/2009   

  مع ا�عادة كل سنة

30/07/2010  

وضع مخططات 

الوقاية من المخاطر 

  الخاصة بكل مؤسسة

  و ت ب

  وزارة الداخلية

  تكوين المديرين

  إعداد المخططات

  إدماج المخططات المعددة في التصميم الجماعي للتنمية 

تكوين تقارير دورات ال

  والمخططات المعدة

  عدد المخططات المدمجة

  

    

حماية الت(ميذ وا�طر 

التربوية وا�دارية 

داخل المؤسسات 

التعليمية وفي محيطھا 

ومحاربة جميع 

مظاھر العنف وترويج 

  و ت ب

  وزارة الداخلية

يعھد إليه مھمة ) وزارة الداخلية/ و ت ب(تعيين فريق مشترك -

  التحسيس

ات تحسيسية لفائدة الفاعلين في مجال محاربة العنف لقاء-

رجال ا�من،  القوات المساعدة،الدرك الملكي، الوقاية المدنية، (

  )أطر وزارة العدل، جمعيات اAباء، المنتخبون

التنسيق بين مديري المؤسسات التعليمية والسلطات ا�منية -

اللقاءات التحسيسية المنظمة 

  وعددھا

  

  

  

  

01/10/2009   

  مع ا�عادة كل سنة

30/07/2010  
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منية المحلية من أجل إنجاز تقرير تشخيصي سنوي للحالة ا�  المخدرات

داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطھا مع رصد بؤر ومصادر 

  تنامي العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر

إعداد خطة عمل لتقوية ا�من في المؤسسات ا�كثر عرضة -

الحراسة، (لمظاھر العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر

  ...) الدوريات

مركزي والجھوي تشكيل لجان للقيادة والتتبع على المستوى ال-

وانجاز تقارير عن الحالة ) وت ب ، الداخلية، العدل(والمحلي 

  )ا�منية والتدابير المتخدة

  

  

  التقارير التشخيصية

  

  

  

  

  

  

  الخطط المعدة

  

  التقارير المنجزة
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 3الملحق 
  
  

  
المذكرات الوزارية التي صدرت في شأن العنف المدرسي أو 

 المدرسية بصفة عامة ةالمنظمة للحيا
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        بسم اهللا الرحمان الرحيمبسم اهللا الرحمان الرحيمبسم اهللا الرحمان الرحيمبسم اهللا الرحمان الرحيم

   2000يناير 18:فـي   اطـالرب                                                                  المغربية لمملكـةا         

                         التعليم الثانوي والتقني ةوزار 

             ********  

       

  89: مذكرة رقم        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        مــذكـرة  مــذكـرة  مــذكـرة  مــذكـرة  

        ::::الى السادةالى السادةالى السادةالى السادة

        مديري األكاديمياتمديري األكاديمياتمديري األكاديمياتمديري األكاديميات - - - - 

 زارةزارةزارةزارةنواب الو نواب الو نواب الو نواب الو  - - - - 

        مديري المؤسسات الثانويةمديري المؤسسات الثانويةمديري المؤسسات الثانويةمديري المؤسسات الثانوية - - - - 

        

  

  .تعزيز شروط أمن الثانويات   :  الموضوع

  

، Mم تام بوجود مو2نا ا4مام المؤيد باEس  

  

وبعد ، ففي إطار العمل على تعزيز شروط أمن الثانويات،وسھرا على ضمان تدابير توفر أمان التلميذات والت(ميذ 

،وحفاظا على ممتلكات الثانويات وعلى حرمتھا،واعتبارا للمراس(ت المتعددة داخل فضاء الثانويات وفي محيطھا القريب

  :الواردة في ھذا الشأن على الوزارة،وأھيب بكم للقيام بالتدابير التالية

رصد كل ا�سباب المختلفة التي تؤدي إلى المس بممتلكات الثانويات وبأمنھا وأمان ت(ميذھا، سواء ما تعلق منھا  -1

أو يرتبط بتدبير زمن الت(ميذ ....)ور،مداخل،أبواب المخازن،والمخابر،نوافذ،قاعات المكتبة أو المداومةس(بالنيابة

  ....)حصص فارغة بين حصص العمل(واستعما,ته

وضع برنامج استعجالي والشروع في تنفيذه لمعالجة ا�سباب التي تم رصدھا ، ولتجاوز نتائجھا الم(حظة داخل  - 2

  .الحرص على انخراط جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ في وضع البرنامج وتنفيذه  الثانويات ، مع

إشراك الجماعات المحلية والدوائر ا�منية في معالجة ا�سباب المؤدية إلى المس بأمن الثانويات وأمان ت(ميذھا  –3

  .د من ھذه الظاھرة والنابعة من محيطھا القريب ، ودعوتھم إلى المساھمة في إطار مسؤوليتھم ، في الح

فالمرجو من السادة مديري ا�كاديميات والسادة نواب الوزارة والسادة مديري الثانويات ، العمل على تنفيذ 

  . مقتضيات ھذه المذكرة والحرص على المساھمة الجماعية في تعزيز أمن وأمان الثانويات 
  عبد هللا ساعف: الوزير المكلف بالتعليم الثانوي والتقني 
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   1422محرم   17:في   الرباط                                                            المغربية لمملكـةا         

  2001أبريل    12: الموافق لـ                           والشباب الوطنية التربية وزارة

             ********  

       

  42: مذكرة رقم        

 

        السادةالسادةالسادةالسادة        ـىـىـىـىللللإإإإ                                                            

        مديري األكاديميات  مديري األكاديميات  مديري األكاديميات  مديري األكاديميات                                                                                                                      

        المفتشين العامينالمفتشين العامينالمفتشين العامينالمفتشين العامين

        نائبات ونواب وزارة التربية الوطنيةنائبات ونواب وزارة التربية الوطنيةنائبات ونواب وزارة التربية الوطنيةنائبات ونواب وزارة التربية الوطنية

        مديرات ومديري المؤسسات التعليميةمديرات ومديري المؤسسات التعليميةمديرات ومديري المؤسسات التعليميةمديرات ومديري المؤسسات التعليمية

        

  

  .تفعيل ا�ندية التربوية في المؤسسات التعليمية  :  الموضوع

  

                                               

  بوجود مو2نا ا4مام المؤيد باM ، سEم تام

  

وبعد، اعتبارا لكون ا�ندية تشكل في المؤسسات التعليمية فضاء تربويا م(ئما لتنمية مؤھ(ت الت(ميذ في مختلف المجا,ت ، 

يھا ، وسعيا إلى حفز واكتشاف ميو,تھم وصقل مواھبھم وإذكاء روح العمل الجماعي فيما بينھم خدمة للمؤسسة التعليمية التي ينتمون إل

ا�طر التعليمية وا�دارية ,ستثمار قدراتھا في ميدان التنظيم والتنشيط والتأطير التربوي والثقافي وا,جتماعي ، وإلى خلق فضاءات 

انط(قة  �عطاء 2001أبريل  20للمتعلمين للحوار والتعاون فيما بينھم ومع شركاء المؤسسة ، يشرفني إخباركم بأنه تقرر تخصيص يوم 

Tھداف جديدة لTندية التربوية وذلك بالعمل على تفعيل ا�ندية المتوفرة ، وتأسيس أندية جديدة بالمؤسسات التي تفتقر إليھا ، وذلك تحقيقا ل

  :التالية  
  تنمية روح المواطنة وترسيخ القيم ا�خ(قية لدى الت(ميذ ؛ •
 توعية وتحسيسھم بأھمية العمل الجماعي ؛ •

 ضول المعرفي والعلمي لديھم ؛إذكاء الف •

 فسح المجال أمامھم لتفجير طاقاتھم ا�بداعية ؛ •

 .تعريفھم بقضايا محيطھم ومجتمعھم وإتاحة الفرصة لھم ل^سھام في معالجتھا  •

 :ويتطلب تحقيق ھذه ا�ھداف القيام بمجموعة من الترتيبات ، يذكر من بينھا     

 ليمية للتعريف بھذه المناسبة ؛وضع ملصقات و,فتات أمام المؤسسات التع •

 وضع برامج عمل لTندية ، وتقديمھا خ(ل ھذا اليوم ؛ •

 تنظيم أنشطة وإلقاء عروض بمشاركة مؤطري ھذه ا�ندية والت(ميذ المنخرطين فيھا ؛ •

 إقامة معارض ومشاغل تبرز إنتاجات ا�ندية ؛ •

 ا�ندية ؛ تنظيم مسابقات في المجا,ت التي تندرج في إطار اھتمامات ھذه •

 الحرص على توفير تغطية إع(مية لھذه المناسبة وإي(ئھا اھتماما خاصا خ(ل ھذا اليوم ؛ •

 .إقامة شركات تعاون مع مكونات المجتمع المدني والمقاو,ت ومختلف الجھات المعنية ل(رتقاء بھذه ا�ندية  •

واب الوزارة والسيدات والسادة مديرات ومديري فالمرجو من السادة مديري ا�كاديميات والسيدات والسادة نائبات ون

بالنسبة ( المؤسسات التعليمية العمل على تعبئة الجھود وحفز الطاقات �نجاح ھذا النشاط ، وموافاة مديرية الدعم التربوي 

بتقرير ) نوي بالنسبة لمؤسسات التعليم الثا( ، ومديرية الدراسات وا,ستراتيجيات التربوية ) لمؤسسات التعليم ا�ساسي 

  .حول ماأنجز خ(ل ھذا اليوم ، والس(م 
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  وزير التربية الوطينة                

 عبد Y ساعف                  

 

   1424جمادى األولى    9:فـي   اطـالرب                                                     المغربية لمملكـةا             

يــوليــوز   10: الموافق لـ             والشباب الوطنية التربية وزارة     

2003  

                  ********  

       

  88: مذكرة رقم        

 

        السيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادة        لـىلـىلـىلـىإإإإ                                                            

        مديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  مديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  مديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  مديري األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين                                                                                                                      

        نائبات ونواب الوزارة  نائبات ونواب الوزارة  نائبات ونواب الوزارة  نائبات ونواب الوزارة                                                                                                                  

        ومفتشي التعليم االبتدائي والثانويومفتشي التعليم االبتدائي والثانويومفتشي التعليم االبتدائي والثانويومفتشي التعليم االبتدائي والثانوي        مفتشاتمفتشاتمفتشاتمفتشات

        والتوجيه والتخطيط التربوي واالقتصادوالتوجيه والتخطيط التربوي واالقتصادوالتوجيه والتخطيط التربوي واالقتصادوالتوجيه والتخطيط التربوي واالقتصاد                            

        رئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوينرئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوينرئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوينرئيسات ورؤساء مؤسسات التربية والتكوين

        

        

  

  .استغ(ل فضاء المؤسسات التعليمية  :  الموضوع

  بمثابة النظام ا�ساسي الخاص 2.02.376المرسوم رقم :  المرجـــع

  ).2002يوليوز 17(ي بمؤسسات التربية والتعليم العموم

    

                                               

، Mم تام بوجود مو2نا ا4مام المؤيد باEس  

  

  وبعد، فتفعي( لمقتضيات المرسوم المشار إليه في المرجع أع(ه، وخاصة المواد 

كوينية التي تقدمھا المؤسسات التعليمية المتعلقة بالخدمات التربوية والت)  35 – 26 – 23 – 18 – 11– 9 – 6 – 5 – 4(

باعتبارھا فضائات للتربية والتثقيف، وتنمية وتطوير مؤھ(ت وكفاءات المتعلمين في مختلف المجا,ت ؛ وسعيا إلى جعل ھذه 

المدرسة المؤسسات قطبا جذابا وفضاء وظيفيا مريحا يتيح لمكونات المجتمع المدرسي من متعلمين وأطر تربوية وإدارية وشركاء 

وبصفة خاصة جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ توظيف إمكاناتھا وقدراتھا في مجا,ت التنظيم والتأطير والتنشيط التربوي والثقافي 

نقطة انط(ق ل(رتقاء بالحياة ) 2003 – 2004(والرياضي وا,جتماعي، يشرفني أن أطلب منكم اعتبار الدخول المدرسي 

ءات مؤسساتنا التربوية والتكوينية ا�ھمية المطلوبة والعمل على استغ(لھا بشكل عق(ني يتيح لTنشطة المدرسية وذلك بإي(ء فضا

  :المتنوعة إيجاد المكان والزمان المناسبين ، وذلك باتخاذ الترتيبات التالية 
على تزيين  وضع برنامج يتم فيه التركيز على حم(ت منتظمة للنظافة تشمل جميع مرافق المؤسسة ، مع العمل - 

  واجھاتھا الخارجية بمساھمة الت(ميذ والفاعلين التربويين وا,جتماعيين ؛
تزيين فضاء المؤسسة الداخلي بالجداريات وتجديدھا سنويا حفاظا على جماليتھا ، والعمل على تدوين ا�مثال والحكم  - 

لجدران ، خاصة تلك التي تدعو إلى ا�خ(ق الفاضلة وعبارات ومقتطفات من المواثيق الدولية وا�حداث الوطنية التاريخية على ا
 ، والتشبت بالمواطنة وقيم التسامح والتضامن ؛
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وضع لوحات توجيھية لكل مرافق المؤسسة كا�دارة التربوية ، والمختبرات العلمية ، والمكتبة المدرسية ، والقاعات  - 
 ة التربوية ؛المتخصصة ، والم(عب الرياضية ، والمستودعات ، ومقرات ا�ندي

إضفاء الطابع التربوي التعليمي على المنظر العام لفضاءات المؤسسات التعليمية بمنع إدخال السيارات والدرجات ،  - 
 أو وضع إع(نات تجارية ، والعمل على عزل السكنيات عن باقي مرافق المؤسسة ؛

ضياته، وتحسيس الجميع بضرورة نشر النظام الداخلي للمؤسسة بصفة مستمرة في سبورة ا,ع(نات وشرح مقت - 
  احترامه في بداية كل موسم دراسي، 

وذلك حفاظا على حرمة المؤسسة وترسيخ قيمھا النبيلة ، ويدخل في ھذا ا,طار ا,لتزام بھندام مناسب، وتوحيد اللباس المدرسي 
  بالنسبة للتلميذات والت(ميذ، والمحافظة 

 ديداكتيكية والتحلي بسلوك متحضر يقوم على نبذ العنف في الع(قات ، واحترام الغير ؛على تجھيزات المدرسة وأثاثھا والموارد ال

 ضرورة إي(ء عناية خاصة للھندام داخل المؤسسات التعليمية ، من قبل ا�طر ا�دارية والتربوية ؛ - 

رياضية ، ومساعدتھا إي(ء العناية ال(زمة للمؤسسات التي تفتقر إلى قاعات التنشيط وإلقاء العروض والم(عب ال - 
على استكمال بنيتھا وتجھيزاتھا وذلك بالتعاون مع الشركاء والفرقاء التربويين وا,جتماعيين وا,قتصاديين ، مع السماح لھا 

 باستغ(ل فضاءات المؤسسات التعليمية المتقاربة �نجاز مختلف أنشطة الحياة المدرسية وفق برنامج دقيق ومدروس؛

  مؤسسات التعليمية لتفعيل أنشطة ا�ندية التربوية، استغ(ل فضاءات ال - 
واتخاذ ا�جراءات ال(زمة لتوسيع دائرة ممارسة ا�نشطة الرياضية والفنية والترفيھية حتى خارج أوقات الدراسة وخ(ل الفترات 

 البينية وعطل نھاية ا�سبوع والعطل المدرسية ؛

  سسات التعليمية ل(ط(ع تنظيم زيارات تفقدية من طرف ھيآت التفتيش للمؤ - 
 على مكونات مشروع المؤسسة بجميع عناصره بما في ذلك ا�نشطة المندمجة  ؛

تضمين تقارير التفتيش والزيارات الصفية والتفقدية م(حظات السادة المفتشين حول حالة فضاءات المؤسسات  - 
 .وتوجيھاتھم حول كيفية استغ(لھا 

  

يات ، والسيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة ، والسادة المفتشين ورؤساء المؤسسات فالمرجو من السادة مديري ا�كاديم

التعليمية وا�ساتذة العمل على تعبئة الجھود وحفز الطاقات �نجاح ھذا المسعي التربوي النبيل حتى يستجيب لطموحات وتطلعات 

بة للتربية والتكوين والتثقيف وا�بداع والتنشئة ا,جتماعية التعلمي في جعل مؤسساتنا فضاءات رح/ جميع أطراف الفعل التعليمي 

  .الصالحة ، والس(م 

  

  وزير التربية الوطنية والشباب                    

  .حبيب المالكي: ا�مضاء               
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  .بشأن تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ :  א��و#وع

  

  

  

  اM ،سEم تام بوجود مو2نا ا4مام المؤيد ب

  

  
وبعد، تعتبر جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ فاع( أساسيا في المنظومة التربوية، إذ تضطلع بدور ھام في مد جسور   

التواصل بين المؤسسات التعليمية وا�سر،  وفي نسج الروابط ا,جتماعية والع(قات بينھا وبين مختلف أطر ھيئة التدريس وا�دارة 

من مستوى وعي اAباء وا�ولياء وتحسيسھم  الرفعفي وؤسسة، كما تشارك في تنشئة متوازنة لTجيال الصاعدة، التربوية العاملة بالم

بدورھم ا�ساسي في النھوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا وفي تطوير خدماتھا، وفي المساھمة في إشعاعھا ا,جتماعي 

  .والثقافي والفني

�و$�−�1 %��&�	�

��א�'�د���دو������
��وא���و
ن�وא��'وص�א�)��و������*��א��/�
ذ��ن�0/ل�א��
-�ق�א�وط %�
و�

��$���2�:� �

لقد خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ باھتمام بالغ وأفرد لھا مكانة متميزة، بحيث اعتبرھا 

لھا فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجا, لتكريس روح المواطنة ومبادئ محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجع

  .التضامن والتآزر وا�خ(ق الفاضلة

وقد تم تجسيد ھذا ا,ھتمام من خ(ل المبادرة إلى تنظيم عدة ملتقيات وطنية وجھوية لفائدة جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ ، 

لتداول في كل ما من شأنه أن يعزز أوراش ا�ص(ح، سواء منھا المتعلقة بمراجعة المناھج شكلت مناسبة  لتبادل التجارب والخبرات وا

والبرامج أو بتنظيم الحياة المدرسية وتدبير المؤسسات التعليمية، أو بدعم المجھودات المرتبطة بتعميم التمدرس والرفع من الجودة 

  .وإدخال تكنولوجيا ا�ع(م والتواصل

  

كلت النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية وفي نفس السياق، ش

  :والتكوين اعترافا ملموسا بالدور ا�ساسي لھذه الجمعيات، وذلك من خ(ل مايلي 
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احد عن كل سلك إقرار تمثيلية ھذه الجمعيات بالمجالس ا�دارية لTكاديميات الجھوية للتربية والتكوين ، بنسبة ممثل و �

تعليمي، مما أتاح لھا إمكانية المساھمة في تدبير الشأن التربوي وفــي المشاركة في تحديد ا�ولويات الجھوية وتقــديم 

 :اقتراحات حول البرامج التوقعـــية لTكاديمية فــي مختلف المجا,ت، و, سيما

 ة والتقنية؛البرنامج التوقعي الجھوي لتكوين ا�طر التعليمية وا�داري �

 البرنامج التوقعي الجھوي للبناء والتوسيع وا�ص(حات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين ؛  �

 سير مؤسسات التربية والتكوين ؛  �

 تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين ؛ �

ية وضع حصيلة ا�نجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المال �

 المختتمة ؛

 .تحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية  �

المشاركة في التسيير المباشر لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وذلك من خ(ل عضويتھا بمجالس التدبير والمجالس  �

مستوى أداء المؤسسات،  التربوية ومجالس ا�قسام ، مما يمكنھا من المساھمة في المجھودات الرامية إلى الرفع من

بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبع إنجازه والمصادقة على التقرير العام  قو,سيما ما يتعل

 .المتعلق بالتدبير ا�داري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة 

 

  :�و�
�3دو�����
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داء ھذه الجمعيات إيجابية ومشجعة على العموم، على الرغم من كل ا�كراھات الموضوعية إذا كانت الحصيلة ا�ولية �

والذاتية ،  فإن ذلك , يمنع من دعوتھا إلى بذل المزيد من الجھود إلى جانب كل المتدخلين في العملية التربوية ، من أجل تحقيق 

ية إص(ح المنظومة التربوية ، وذلك في اتجاه تعزيز تدخلھا في العمليات ا�ھداف المتوخاة من المؤسسة التعليمية باعتبارھا جوھر عمل

  :التالية 

تعبئة آباء وأمھات التلميذات والت(ميذ قصد دعم ا�سرة التعليمية وا,نصھار معھا في تنفيذ الخطط والبرامج التي  �

 18لة في خطابه السامي بتاريخ ستضعھا ل(رتقاء بمختلف مجا,ت التنمية البشرية التي أعلن عنھا صاحب الج(

يونيو  9بتاريخ  76، مع استحضار المنھجية المندمجة والتشاركية المنصوص عليھا في المذكرة رقم  2005ماي 

 في موضوع المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية ؛ 2005

تضاء تقديرا �دوارھا في تنمية تشجيع انخراط المرأة في جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ  ورئاسة مكاتبھا عند ا,ق �

بمثابة مدونة ا�سرة التي شكلت إحدى اللبنات ا�ساس  70.03المجتمع، وانسجاما مع مبادئ وأحكام القانون رقم 

لبناء مجتمع حداثي متطور تتبوأ فيه ا�سرة مكانة متميزة في التنمية الشاملة والمستدامة، وفي نفس السياق، 

جمعية آباء وأمھات وأولياء الت(ميذ " تسمية المعتمدة لھذه الجمعيات لتصبح يتوجب الحث على تغيير ال

 ؛"والتلميذات

 

توعية اAباء وا�مھات بحقوق الطفل، ومن بينھا حقه في التعليم والتكوين الذي يؤھله للحياة العملية والعضوية  �

ع لبناتھم وأبنائھم الظروف الم(ئمة لمتابعة النافعة في المجتمع ، ودور اAباء وا�مھات في أن يھيئوا قدر المستطا

 دراستھم  حسب استعدادھم الفكري والبدني ؛

الحم(ت التحسيسية الھادفة إلى تشجيع التمدرس ودعم تمدرس الفتيات خاصة بالعالم القروي، وا,رتقاء بجودة  �

ربية غير النظامية وا,ھتمام الخدمات التربوية ومحو ا�مية ، وتوسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين من الت
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با�طفال ذوي الحاجات الخاصة، من خ(ل المساھمة في تنظيم أنشطة للدعم التربوي وتھيئة الولوجيات 

 بالمؤسسات وتوسيع تجربة ا�قسام المدمجة ؛

 تكريس روح المواطنة والتسامح ومبادئ التضامن والتآزر وا�خ(ق الفاضلة وترسيخ مبادئ حقوق ا�نسان ؛ �

 تطوير نظام النقل المدرسي لفائدة تلميذات وت(ميذ المناطق النائية؛ �

 المساھمة في الترميمات وا�ص(حات التي تستدعي صبغة استعجالية؛  �

 دعم توسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي ا�عدادي خاصة بالوسط القروي ؛ �

الدراسة والحد من ا,نقطاعات بالبحث عن أسبابھا والعمل على تجاوزھا  ضمان استمرار التلميذات والت(ميذ في �

، مع تتبع عطاءاتھم من خ(ل نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منھم في الوقت 

 المناسب ؛

ض( عن تتبع ظاھرة المشاركة في محاربة ظاھرة الفشل الدراسي، والتغيبات الفردية والجماعية للت(ميذ، ف �

الغياب والھدر، والبحث عن كل الحلول الممكنة للحد منھا من خ(ل إجراء اتصا,ت منتظمة مع آباء وأولياء 

 الت(ميذ المعنيين؛

المساھمة في تأطير مختلف ا�نشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاھرات الرياضية التي تنظمھا المؤسسات  �

نشطة التي من شأنھا إثراء  العملية التربوية، وذلك بالتنسيق مع الطاقم التربوي وا�داري التعليمية، وفي كل ا�

 للمؤسسة ؛

التصدي لظاھرة العنف المدرسي والعمل إلى جانب الجھات المعنية على إدماج التلميذات والت(ميذ ضحايا  �

 .ا,نحراف السلوكي في الحياة المدرسية بشكل إيجابي 

3�−�
 :�	�&��%�و$و�
�%�א��/�
ذ�א��زא��	����

إن النھوض بالمھام المذكورة آنفا وكل المھام التي يمكن لھذه الجمعيات ا,ضط(ع بھا على أحسن وجه، لن يتأتى إ, 

  :بتضافر جھود جميع المتدخلين في العملية التربوية ، على مستوى المؤسسة و النيابة و ا�كاديمية، وذلك من خ(ل ا,لتزام بما يلي  

العمل في بداية كل سنة دراسية على تأسيس جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ على مستوى مختلف أصناف المؤسسات  �

 24بتاريخ  80التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أخذا بعين ا,عتبار مقتضيات المذكرة رقم 

بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع التقيد بأحكام  الظھير  بشأن تأسيس جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ 2003يونيو 

الذي يضبط بموجبه الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره  1958نوفمبر  15الصادر في  1.58.376الشريف رقم 

 وتتميمه؛

ذا ا,لتزام بمقتضياته في ضرورة تجديد مكاتب ھذه الجمعيات بمجرد استنفاذھا للمدة المحددة لھا في قانونھا ا�ساسي ، وك �

 منح العضوية ؛

 نھج الشفافية والديمقراطية والجدية في طرق تسييرھا، مع الحرص على توسيع قاعدة تمثيليتھا؛ �

احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل، أثناء انعقاد  أشغال الجموع العامة التي تشكل مناسبة لعرض  �

لية المرتبطة بأنشطة المؤسسة، ومناقشتھا والمصادقة عليھا وفق المقتضيات المنصوص عليھم في التقارير ا�دبية والما

 قوانينھا ا�ساسية ؛

ضبط مالية ھذه الجمعيات وفقا للقوانين والمساطر الجاري بھا العمل، ومراعاة مقتضيات الجديدة الواردة في القانون رقم  �

  الصادر ا�مر بتنفيذه 00.75

   1423جمادى ا�ولى  12بتاريخ  1.02.2006ر الشريف بموجب الظھي 

 .  2892. ص 2002/10/10بتاريخ  50- 46والصادر بالجريدة الرسمية عدد ) 2002يوليوز  23(
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في المرحلة الراھنة التركيز على ترسيخ آليات التواصل  تعزيزا للموقع المتميز لھذه الجمعيات، فقد أصبح من الضروري

ودعم التعاون بين ا�كاديميات الجھوية للتربية والتكوين  ومصالحھا ا�قليمية وإدارات المؤسسات التعليمية من جھة، وجمعيات آباء 

  :سيما وأولياء الت(ميذ من جھة أخرى ، وذلك من خ(ل توفير ظروف ووسائل العمل  الضرورية،  و,

  

تمكين مكاتب جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ، من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي خ(ل ا�شھر الث(ثة  

 ا�ولى من السنة الدراسية ؛

توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات الوزارية وكل الوثائق المرتبطة بالحياة المدرسية على جميع  

 رص على التعامل  معھا بكل موضوعية وحياد ؛ الجمعيات، مع الح

تمكين جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ من صناديق للمراس(ت وسبورات �شھار ا�عــ(نات المتعـــلقة بھا،  

  ومقـــرات لعقد اجتماعاتھا الــرسمية

 يمكن أن يكون المقر أو التواصلية بالمؤسسات التعليمية ، وذلك في حدود ا�مكانات المتوفرة، علما أنه , 

 الرئيسي للجمعية بالمؤسسة ؛

دعوة جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ إلى تبادل المنجزات والتجارب فيما بينھا، عبر تطوير قوانينھا ا�ساسية  

 وأساليب عملھا،  بغية المساھمة في ا,رتقاء بالقطاع والرفع من مستوى تدبير المؤسسات التعليمية ؛

ء وأولياء الت(ميذ ومساعدتھا على توحيد قوانينھا ا�ساسية وم(ءمتھا مع الخصوصيات المحلية، حث جمعيات آبا 

 مع دعوتھا إلى التكتل في فدراليات أو رابطات إقليمية أوجھوية ؛

تخصيص يوم وطني لجمعيات آباء وأولياء الت(ميذ، يتم تحديد تاريخه في وقت ,حق، مــع العمـــل على استثمار  

 ل ا�ع(م لتحسيس اAباء وا�مھات وا�ولياء بالدور المنوط بھم؛وسائ

حث جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ على تمثين أواصر الشراكة والتعاون فيما بينھا وبين المؤسســات ا,قتصاديــة  

 وا,جتماعية والجماعــات المحـلية

  مل علــى تأھيل مؤسسات التربية والجمعيات ا:خــرى ، وذلك من أجــل الع                  

  .والتعليم العمومي                  

 

ونظرا لما يكتسيه موضوع ھذه المذكرة  من أھمية بالغة ، فالمرجو من السيدات والسادة مديرة ومديري ا�كاديميات الجھوية 

العمل على تنفيذ مقتضياتھا بكل دقة وتنظيم للتربية والتكوين، ونائبات ونواب الوزارة، ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية 

  لقاءات متخصصة لشرح أھدافھا النبيلة، و تعبئة كل الجھود وحفز الطاقات 

لتعزيز دور جمعيات آباء وأولياء الت(ميذ، سعيا إلى جعل المؤسسات التعليمية فضاء رحبا للتربية والتكوين وا�بداع،  توا�مكانيا

  ية وفي نفس الوقت قاطرة للتنم

  .والسEم البشرية الشاملة ، 

  

  

  وزير التربة الوطنية والتعليم العالي        

  وتكوين ا%طر والبحث العلمي

 حبيب المالكي             
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                                             146: مذكرة رقم 

 

  :والسادة اتإلى السيد

  وية للتربية والتكوينمديرة ومديري ا%كاديميات الجھ

 وزارة النائبات ونواب 

  مديري مراكز التكوين

  مفتشات ومفتشي التعليم ا2بتدائي والثانوي ا4عدادي والتأھيلي

  رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية

  ا%ستاذات وا%ساتذة

  

  

            

  .تخليد اليوم العالمي لمناھضة العنف ضد النساء :الموضوع 

  

  

  جود مو2نا ا4مام المؤيد باM ،سـEم تام بو     

  
نونبر من كل سنة، وھو اليوم  25تحتفل كافة المجتمعات باليوم العالمي لمناھضة العنف ضد النساء الذي يصادف  وبعد،

ختلفة الذي أقرته منظمة ا�مم المتحدة من أجل مواجھة ھذه الظاھرة المشينة التي تنامت بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية م

  .يرسخھا على ا�خص تفشي النظرة الدونية للمرأة وعدم احترام كرامتھا ا�نسانية وا�خ(ل بمبدإ المساواة

وفي ھذا ا�طار، ودأبا على عادتھا في مثل ھذه المناسبات المرتبطة بترسيخ ثقافة حقوق ا�نسان وتنمية السلوك المدني، 

في التنشئة ا,جتماعية والتربية على القيم النبيلة والتصدي لكل ما يقّوضھا في الوجدان  ووعيا منھا بأھمية وظائف المدرسة وأدوارھا

والسلوك؛ تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا�طر والبحث العلمي، تنظيم أيام تحسيسية بأبعاد ومضاعفات ھذه 

ف ا�كاديميات الجھوية للتربية والتكوين، وذلك تدعيما لثقافة حقوق ا�نسان، الظاھرة المقلقة، لفائدة  التلميذات والت(ميذ في مختل

  . وترسيخا للسلوك المدني الذي وضعته الوزارة شعارا مفتوحا لكل المبادرات والبرامج التربوية

  

  

والسادة نائبات ونواب وعليه، فالمرجو من السيدة والسادة مديرة ومديري ا�كاديميات الجھوية للتربية والتكوين، والسيدات 

الوزارة، والسيدات والسادة المفتشات والمفتشين، والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية، والسيدات والسادة 

  1428ذو العقدة   12 : الرباط في 

  2007نـونبـر  23 :الموافق لـ 
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ا�ستاذات وا�ساتذة، كل في دائرة اختصاصه، العمل على تنظيم أنشطة وحصص توعوية حول ضرورة محاربة جميع أشكال العنف 

، ھذا التاريخ الذي يصادف احتفال العالم والمغرب 2007دجنبر  10إلى يوم  2007نونبر  26وذلك ابتداء من يوم ضد النساء، 

باليوم العالمي لحقوق ا�نسان، استلھاما له و�بعاد ا,حتفاء به كما اعتادت الوزارة على ذلك، كما يتوجب عليھم فتح إمكانات 

بكل أشكاله  للعنفلت(ميذ في التعبير، بمختلف صيغه الفنية أو اللغوية أو التضامنية، عن نبذھم ا,جتھاد وا�بداع وإشراك التلميذات وا

وصوره وأساليبه، وخاصة منه الموجه ضد النساء والفتيات، احتراما منھم لمبادئ المساواة والكرامة ووعيا منھم بالحس المدني وما 

 .والســEمي محيطه القريب، ينبثق منه من سلوكات إيجابية في الوسط المدرسي وف

  

  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي

  وتكوين ا%طر والبحث العلمي

  

  أحمد اخشيشن

  

  

   2008فبراير   06

                  09: مذكرة رقم

  

  :إلـى السيدات والسادة                   

 مديرات ومديري ا4دارة المركزية                      

  مديرة ومديري ا%كاديميات الجھوية للتربية والتكوين          

  نائبات ونواب الوزارة             

  مفتشات ومفتشي التعليم ا2بتدائي والتعليم الثانوي  والتخطيط والتوجيه والمصالح المادية والمالية

  مديرات ومديري المؤسسات التعليمية

                                                  

  

  .تنمية السلوك المدني بالمؤسسات التعليمية:  الموضوع

  . 2007مايو  21بتاريخ " المدرسة والسلوك المدني " الرسالة الملكية السامية في موضوع  - :  المراجــع
 2007غشت  03بتاريخ  189رأي المجلس ا�على للتعليم في دور المدرسة في تنمية السلوك المدني تحت عدد  - 

. 

 .ميثاق الوطني للتربية والتكوينال - 

  .حصيلة برامج التربية على حقوق ا�نسان والمواطنة - 

  

  

،Mم تــام بــوجـود مــو2نا ا4مــام المؤيد باEســ  
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 وبعـــد، تنفيذا للتوجيھات الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجھة إلى المشاركين في أشغال الندوة الوطنية في موضوع

دور المدرسة في "، واستنادا إلى رأي المجلس ا�على للتعليم في موضوع  2007مايو  24و 23يومي " المدرسة والسلوك المدني" 

، واستحضارا لمضامين ومقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتعزيزا لجھود قطاع التعليم المدرسي "تنمية السلوك المدني

  :ية على حقوق ا�نسان والمواطنة، تم تحديد شعارھذه السنة الدراسية في المبذولة على مستوى الترب

  " .معا لترسيخ السلوك المدني: ا%سرة والمدرسة"       

سنة للتعبئة الشاملة والنقاش الموسع حول السبل الكفيلة لبلورة إطار تربوي  2008- 2007واستنادا إلى إقرار السنة الحالية 

د السلوك المدني داخل الحياة والفضاءات المدرسية، وجعلھا انشغا, يوميا،وأفقا متجددا ومجددا، يحظى تعاقدي وطني، وترسيخ قواع

با�ولوية في اھتمامات وبرامج القطاع، على اعتبار أن المدرسة المغربية رافعة ل^ص(ح المجتمعي المتجدد، وقاطرة �عداد مستقبل 

  أفضل للناشئة؛

  

التشاورية التي عقدتھا الوزارة مع بعض القطاعات الحكومية والفرقاء ا,جتماعيين والشركاء وبناء على سلسلة اللقاءات 

والمتعاونين المھنيين والجمعويين ووسائل ا�ع(م والمثقفين والفنانين والمبدعين من جھة، وبعد ا�ط(ع على المبادرات المفتوحة 

، التي قامت بھا مختلف ا�كاديميات والنيابات  والمؤسسات التعليمية "لمدنيتنمية السلوك ا" وا�نشطة المختلفة المرتبطة بموضوع 

على امتداد التراب الوطني منذ إقرار شعار الدخول المدرسي منجھة ثانية تأتي ھذه المذكرة والوثائق المرفقة  لھا من أجل تحديد 

  .راحلا�ھداف المتوخاة وطرق وآليات العمل وخاصة اAفاق الزمنية لمختلف الم

  

وفي ھذا السياق، وانط(قا من كون موضوع السلوك المدني يكتسي أھمية كبرى، بالنظر إلى قيمة ا�نسان في حد ذاته، 

وبالنظر إلى ع(قة السلوك العضوية بمنظومة القيم، وبتطور درجات الوعي بمكانة ا�فراد والمؤسسات داخل المجتمعات، وبنوعية 

  .الع(قات السائدة بينھم

  

ظرا �ن تنمية السلوك المدني، في حالتنا الوطنية، تعبير عن الحاجة الملحة إلى ترسيخ ع(قات واضحة وواعية ون

  .ومسؤولة، فيما بين ا�فراد ومؤسسات الدولة والمجتمع، على قاعدة ا,حترام التام للحقوق والواجبات على حد سواء

  

ة وا,جتماعية ا�ھم، فيما يخص تربية وتكوين الفرد على السلوك فإن المدرسة، من ھذا المنطلق، تعد المؤسسة التربوي

المدني المؤھل للقيام بالوظائف ا,جتماعية ا�ساسية، ومساھمة بشكل كبير إلى جانب باقي مؤسسات التنشئة ا,جتماعية في تنمية 

  .ا,تجاھات والمواقف والسلوكات الع(ئقية والتواصلية بين مكونات المجتمع

  

ة المغربية، لھا من التراكم على مستوى البرامج والمبادرات ذات ا,رتباط بالتربية على حقوق ا�نسان والمدرس

والمواطنة،ما يؤھلھا �ن تلعب أدوارا  ط(ئعية في مجال تنمية السلوكات ا�يجابية لدى المتعلمات والمتعلمين وكافة الفاعلين 

  .التربويين وا�داريين

  

ينبغي أن يكون مرتبطا ... كان عم( حركيا أو تفكيرا أو أداء لغويا، أو مشاعر وانفعا,ت أو إدراكا فالسلوك المدني، سواء

بثقافة المواطنة كقاعدة  للتحرك المشترك،ومكثفا للوعي باحترام الحقوق والحريات، ومراعيا Aليات التصريف الديمقراطي لكل أوجه 

  .ا,خت(ف
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مؤطرا لجياتنا اليومية، ولكل التفاع(ت بين مكونات مجتمعنا، بما يجعلھا " لوك المدنيالس" والرھان اليوم، ھو أن يصبح 

مزودة بشحنات من التعبير عن ا,نتماء للمجتمع على قاعدة المواطنة، ومن ا,حترام لحقوق وحريات ا�نسان، ومن ا,لتزام بآليات 

المؤسساتي محكوما بھذه المقومات الث(ثة ا�ساسية، التي تجعل وأن يصبح المحيط ا,جتماعي و. التصريف الديمقراطي ل(خت(ف

  .الفرد يستجيب له بطريقة إيجابية، حتى يحقق تكيفه وتوافقه مع ھذا المحيط

  لذلك، فالمقومات السلوكية ھي التعبير العملي عن الھدف التربوي العام، المتمثل في

ويتطلب ا,نتقال من . وفكرية واجتماعية وانفعالية ينبغي إكسابھا للنشء وھي عبارة عن عادات سلوكية" تنمية السلوك المدني"  

الھدف العام إلى ترجمته فيشكل عادات ضرورة إدراك طبيعة وشكل الكفاءات والقدرات والمھارات التي سيتم ا,رتكاز على تنميتھا 

  .السلوكية ا�يجابية لدى المتعلمات والمتعلمين، �كسابھم القدرة على ممارسة مجموعة من ا�داءات

  

على بلورة إطار عمل  -فاعلون ومھتمون وشركاء ومتعاونون - وبھذا الطموح، ينبغي ا,نكباب بشكل جماعي ومشترك

بمختلف " السلوكات ال(مدنية"والحد من " السلوك المدني" وطني متكامل، تنبثق عنه خطط جھوية وإقليمية ومحلية للتنمية وترسيخ 

  .ا,رتقاء بالع(قات التربوية والتعليمية الكفيلة بتحقيق الجودة المنشودة لنظامنا التربوي أشكالھا، ومن أجل

  

  :طرق العمل

رصد مختلف أشكال الممارسات ا�يجابية والسلوكات المدنية داخل فضاءات المدرسة المغربية، والبحث عن  - 

 سبل تثبيتھا وتعزيزھا ودعمھا وتعميمھا؛

ية،ورصد مختلف أنواع السلوكات ال(مدنية والممارسات السلبية، وإخضاعھا لتحليل تشخيص واقع الحياة المدرس - 

 علمي وتربوي، للتعرف على أسبابھا وتحديد طرق ووسائل تقويمھا؛

تشخيص طبيعة وشكل الع(قات القائمة بين مختلف مكونات الحياة المدرسية داخل المؤسسات  - 

 تدخلون في استعمالھا وتدبيرھا؛الفضاءات الزمنية والمكانية والم:التعليمية

 نشر وتعميم مضامين ومحتويات مختلف الوثائق التربوية، المرتبطة بقضايا السلوك المدني، وا,ستئناس بھا؛ - 

مجلس التدبير والمجالس التربوية والتعليمية داخل : تقييم عمل ا�ندية التربوية المختلفة، وأداء مختلف المجالس  - 

 المؤسسات؛

 يذ وا�طر ا�دارية والتربوية وآباء وأمھات وأولياء الت(ميذ وجمعيات المجتمع المدني؛إشراك الت(م - 

 ا,ستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال تنمية السلوك المدني؛ - 

تنظيم ندوات وتظاھرات فكرية وثقافية وأيام دراسية وأنشطة إخبارية وتحسيسية وتوعوية لضمان انخراط  - 

 الحوار والمساھمة في بلورة ا�فكار وا,قتراحات؛الجميع في النقاش و

 .تجميع المقترحات الرامية إلى بلورة خطة وطنية لتنمية السلوك المدني - 

  

 

  :آليات العمل

با�ضافة إلى الدور الذي تلعبه ا�طر ا�دارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية يجب إشراك التلميذات والت(ميذ وحثھم   

في وضع التصورات التربوية لتنمية السلوك المدني من خ(ل التعاونيات المدرسية وجمعيات ا�نشطة ا,جتماعية  على المساھمة

  ؛...والتربوية والرياضية ومختلف ا�ندية المدرسية وبرلمان الطفل والمجالس الجماعية لTطفال
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ي لدى الناشئة فإن جمعيات آباء وأمھات وأولياء ونظرا للدور الذي تلعبه ا�سرة كطرف شريك في ترسيخ قيم السلوك المدن  

الت(ميذ والتلميذات ينبغي أن تحظى بأھمية بالغة من خ(ل إشراكھا في جميع مراحل ا,قتراح وا�عداد والتخطيط والتنفيذ والتقويم 

  .المرتبط بالخطة الوطنية لتنمية السلوك المدني

ن فاعلين جمعويين وحقوقيين ومنظمات حكومية وغير حكومية ومختلف كما ينبغي إشراك كل فعاليات المجتمع المدني م  

  .وسائل ا�ع(م، سواء على مستوى وضع البرامج وا�نشطة أوعلى مستوى تنفيذھا وتصريفھا

كما يجب إحداث آلية للرصد والتتبع والتقويم المستمرين لكل العمليات وا�نشطة المرتبطة با�ھداف المشار إليھا أع(ه،   

  .اء على المستوى الجھوي أو ا�قليميسو

  

  :كرونولوجية العمل والنتائج المنتظرة

 :المحطة ا%ولى •

مواصلة الحوار عبر فتح أوراش عملية جھويا وإقليميا ومحليا، بإشراك  كل الشركاء ا,جتماعيين : إلى غاية نھاية أبريل

اعات الحكومية ومختلف وسائل ا�ع(م، مع ضرورة جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المھنية والحقوقية، والقط من

المواكبة والتتبع والتوثيق لمختلف العمليات وا�نشطة،عبر تقارير مفصلة تجمع في تقارير تركيبية على مستوى النيابات 

  .وا�كاديميات

 :المحطة الثانية •

ية وبلورة مشروع ا�طار التربوي تقديم حصيلة ا�وراش  الجھوية وا�قليمية والمحل: النصف ا�ول من شھر ماي 

  .التعاقدي الوطني

 :المحطة الثالثة •

خ(ل المنتصف الثاني من شھرماي سيتم تنظيم ندوة وطنية لدراسة والمصادقة على مشروع ا�طارالتربوي التعاقدي 

انط(قا من  الوطني  ومواثيق مختلف مكونات الحياة المدرسية وكذا مشروع الخطة الوطنية لتنمية السلوك المدني

  .الدخول المدرسي المقبل

 :المحطة الرابعة •

  .ا�ع(ن عن ا�طار التربوي التعاقدي الوطني والمواثيق والخطة الوطنية لتنمية السلوك المدني

  

وفي الختام، واستحضارا لTھمية البالغة لدور المدرسة في تنمية السلوك المدني، فإني أھيب بالسيدة والسادة مديرة 

�كاديميات الجھوية للتربية والتكوين والنائبات والنواب ا�قليميين الحرص على تنفيذ مقتضيات وروح ھذه المذكرة، ومديري ا

كما أرجو منكم الحرص على توفير ما يلزم من إمكانيات �نجاح . وتسخير كل الطاقات التي تزخر بھا جھات وأقاليم المملكة المغربية

  .والســـــEم ان انخراط كل الفعاليات لتحقيق ا�ھداف المتوخاة من ھذه المذكرة، ا�نشطة وا�وراش الضرورية،وضم

  

  

  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي 

  وتكوين ا%طر والبحث العلمي          

 أحمد اخشيشن

 

  


